
1.  Organizator 
Sokołowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 27.

2.  Przedmiot konkursu 
W ramach obchodów 100. rocznicy Niepodległości Sokołowski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs pod nazwą 
„Niepodległa w muzyce Ignacego Jana Paderewskiego”, którego przedmiotem jest zobrazowanie poprzez muzykę 
własnej wizji Niepodległej. Zachęcamy osoby, dla których muzyka jest wyzwaniem, do odkrywania w sobie potencjału 
twórczego, poszukiwaniem emocji, zabawy wyobraźnią, budowania własnych obrazów.

3.  Uczestnicy 
Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział osoby w wieku od 14 do 25 lat.

4.  Zasady uczestnictwa

5. Terminy

6. Ocena prac i nagrody

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie jednej wizualizacji do wybranego utworu Paderewskiego: 
• Menuet G-dur op.14 nr 1 
• Nokturn B-dur op. 16, nr 4 
• Cracovienne fantastique H-dur op. 14 nr 6 
• Mélodie Ges-dur op. 16 nr 2 
Utwory udostępnione są na stronie Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakładce projekty 
www.sokolowskakultura.pl/niepodlegla-w-muzyce-paderewskiego

2.  Prace mogą być przygotowane w dowolnej technice multimedialnej: pokaz slajdów, prezentacja PowerPoint, animacja, 
film zapisany w formacie wideo. Czas trwania nagrania 2-3 min.

3.  Każda praca musi być umieszczona na nośniku tj. płycie CD lub DVD, musi być zatytułowana i podpisana imieniem 
i nazwiskiem autora.

4.  Do pracy musi być dołączona karta zgłoszenia, wypełniona i podpisana przez uczestnika konkursu oraz oświadczenie, 
że jest on autorem zgłoszonej pracy i wyraża zgodę na jej publikację.

5.  W konkursie mogą uczestniczyć prace indywidualne, czyli wykonane przez jednego autora. 
Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu. Jeżeli praca zostanie wykonana pod kierunkiem nauczyciela 
lub dorosłego opiekuna należy w karcie zgłoszenia wpisać imię i nazwisko.

1.  Prace należy dostarczyć listownie lub osobiście do Sokołowskiego Ośrodka Kultury w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 września 2018 r. Adres SOK: ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku. Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej SOK 
www.sokolowskakultura.pl

3.  Wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2018 r. podczas imprezy „Gala Słowa. Niepodległa”. Nagrodzone wizualizacje 
zostaną zaprezentowane publiczności.

1.  Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez Sokołowski Ośrodek Kultury.
2.  Komisja konkursowa będzie oceniać m.in. dobór środków wizualizacji do charakteru muzyki, atrakcyjność prezentacji, 

trafne oddanie emocji zawartych w muzyce, pomysłowość autora i ogólny wyraz artystyczny pracy.
3. Jury dokona podziału nagród - I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień. 
4.  Organizator przewiduje również atrakcyjną nagrodę dla nauczyciela lub opiekuna, który zachęci młodzież do udziału 

w konkursie oraz okaże jej pomoc przy realizacji prac.
5.  W uzasadnionym przypadku komisja ma prawo do zmiany podziału nagród.

konkurs multimedialny, Sokołów Podlaski marzec-wrzesień 2018 r.

Regulamin Konkursu

Ignacego Jana Paderewskiego
Niepodległa w muzyce

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, jeżeli na konkurs wpłynie mniej niż 10 prac.
2.  Autorzy wizualizacji zgłaszając prace na konkurs wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie pracami konkursowymi 

przez Organizatora, a tym upowszechnianie w mediach i w internecie.
3.  Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, czyli Sokołowski Ośrodek Kultury.
4. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy SOK:
          Alina Simanowicz  tel. 501 446 660 
          Gabriela Pliszka-Kraska  tel. 509 078 124 

7. Informacje dodatkowe


