
Z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Wesołej 

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 
ogłasza konkurs na piosenkę o Dzielnicy 

ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIE W WESOŁEJ 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Celem konkursu jest zainspirowanie artystów – autorów tekstów 

i kompozytorów - do tworzenia piosenek popularyzujących Warszawę-

Wesołą. 

2. Konkurs ma otwartą formułę. Utwory mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, 

zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. 

3. Utwory zgłaszane do konkursu powinny być:  

- autorstwa osób zgłaszających je do konkursu /tekst, muzyka/, 

- napisane w języku polskim, 

- przed udziałem w konkursie nigdzie nie publikowane. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 

31.05.2019r. na adres - Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy, ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa, z dopiskiem 

„Zakochaj się w Warszawie w Wesołej”: 

- wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, 

- tekstu utworu z podaniem jego autora, 

- zapisu nutowego /tzw. fortepianówka/ lub nagrania z muzyką na 

nośniku cyfrowym, 

- oświadczenia autorskiego oraz zgody na wykorzystywanie utworu. 

Niezbędnym jest, by powyższe informacje i materiały zostały 

przysłane w opatrzonej godłem, zamkniętej kopercie lub paczce. 

5. Liczba zgłaszanych utworów przez jednego twórcę jest nieograniczona. 

6. Utwory dostarczone po upływie wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

7. Konkurs jest dwustopniowy. Jury w składzie: Lech Nowicki, Jarosław 

Dobrzyński i Justyna Holm, po zapoznaniu się z nadesłanym 

materiałem, zakwalifikuje do 15 utworów do koncertu galowego. 



Autorzy tych utworów zostaną poinformowani listownie, telefoniczne 

lub drogą elektroniczną najpóźniej do 30.06.2019 r. 

8. Decyzja jury o zakwalifikowaniu utworu do koncertu galowego jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

9. Warunkiem udziału piosenki w konkursie jest wyrażenie zgody na 

bezpłatne wykorzystanie jej w celach promocyjnych bez ograniczeń 

czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego. 

10. Utwory zakwalifikowane do konkursu zostaną wykonane przez ich 

autorów lub profesjonalnych artystów zaangażowanych przez 

Organizatora podczas koncertu galowego, który odbędzie się 

21.09.2019 r. Podczas koncertu Jury pod przewodnictwem Jacka 

Cygana wybierze piosenki-laureatki. Po zakończeniu koncertu 

i występie zaproszonej Gwiazdy, zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

11. Dodatkową nagrodę wybranej przez siebie piosence przyzna 

publiczność. 

12. Dla autorów piosenek-laureatek II etapu konkursu organizatorzy 

przewidzieli łączne nagrody pieniężne w wysokości:  

5000 zł -  I miejsce 

3000 zł -  II miejsce 

2000 zł -  III miejsce 

1.000 zł - wyróżnienie x 3 

2.000 zł -  nagroda publiczności 

13. Organizatorzy oraz Jury zastrzegają sobie prawo do innego podziału 

nagród. 

14. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Maria Wrzesińska – 

tel. 22 773 55 99, e-mail: program.ok@domkulturywesola.net.  
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