
 

REGULAMIN 
III Konkursu Dudziarzy im. Edwarda Ignysia 

Leszno, listopad 2021 r. 
 
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. WIWATOWISKO 2.1 
dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowany ze środków                       
Miasta Leszna   
 
ORGANIZATORZY: 
Fundacja Dudziarz.eu, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. 
 
CEL: 

 popularyzacja gry na dudach;  

 popularyzacja muzyki ludowej, 

 wyłonienie  uzdolnionych  muzyków,  wprawionych w grze na dudach; 

 upamiętnienie  działalności  Edwarda  Ignysia, wybitnego dudziarza, skrzypka, 
bandonisty i muzyka ludowego, a także nauczyciela wielu pokoleń  
wielkopolskich kapel dudziarskich.  

 
TERMIN i MIEJSCE: 
W   związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników konkursu, przesłuchania do tegorocznej edycji odbędą się w formie 
internetowej. 
 
15 listopada 2021r. — ostateczny termin  zgłoszenia  do konkursu/warunkiem  udziału 
w konkursie jest przesyłanie drogą elektroniczną na adres: netartleszno@gmail.com 
materiału  filmowego z prezentacją konkursową (nagrania można dokonać w   dowolnej    
formie,  np. telefonem komórkowym,  kamerką  go - pro itp.) oraz karty zgłoszenia (jeśli   
nagranie ma rozmiar powyżej 20 MB, zaleca się przesłanie go w linku  
wygenerowanym  przez serwis typu wetransfer.com); 
 
26  listopada  2021r. —  ocena  nadesłanych  materiałów, obrady Jury w formie 
webinar; 
 
30 listopada 2021r. — ogłoszenie wyników konkursu na:  
www.facebook.com/dudziarz.eu, www.mok.leszno.pl, 
www.facebook.com/mok.leszno, 
www.facebook.com/NetArt100Leszno; 
 
UCZESTNICY: 

 soliści i kapele/zespoły grający na wszystkich odmianach dud polskich                            
i zagranicznych w sposób zaawansowany; 

 zaawansowani dudziarze oraz kapele dudziarskie/zespoły grający muzykę   
dudziarską tradycyjnie, aranżujący muzykę dudziarską i grający muzykę   
stylizowaną, odwołującą się do tradycyjnej muzyki dudziarskiej; 

 z konkursu wykluczone są orkiestry dudziarskie i laureaci grand prix 
poprzednich trzech edycji konkursu. 

 



 

KATEGORIE KONKURSOWE: 
Kategoria I:    DUDY  TRADYCYJNIE - soliści i kapele dudziarskie w tradycyjnym                   
dla danego regionu  składzie  i  w regionalnym  stroju ludowym; 
Kategoria II:   DUDY JAKO INSPIRACJA - soliści i zespoły w dowolnej konfiguracji 
(obowiązkowo jednak w składzie dudy), w wybranej przez siebie stylizacji; 
Kategoria III: INSTRUMENTALISTA/podlega ocenie w trakcie prezentacji I lub II 
kategorii. 
 
PREZENTACJE KONKURSOWE: 

 podczas nagrania przesłuchania konkursowego, uczestnik prezentuje trzy   
utwory - w zależności od kategorii - z tradycyjnego folkloru muzycznego 
swojego regionu lub - inspirowane repertuarem dudziarskim (sugerujemy 
zachować   różnorodność metrum  tak, aby można było wysłuchać melodii                        
w metrum parzystym i nieparzystym); 

 łączny czas prezentacji do 6 minut. 
 
JURY: 
Uczestników konkursu ocenia Jury powołane  
przez organizatorów w składzie: prof. Zbigniew Przerembski, Romuald Jędraszak, 
Maciej Rychły, Michał Umławski 
Ocenie podlegać będą: umiejętność gry na instrumencie, interpretacja utworu,    
sposób wykonania, nastrojenie instrumentu, strój/stylizacja wykonawców. 
 
NAGRODY: 

 GRAND PRIX; 

 kategoria I — DUDY TRADYCYJNIE:  
o I miejsce,  
o II miejsce,  
o III miejsce,  
o wyróżnienia; 

 kategoria II —  DUDY JAKO INSPIRACJA:  
o I miejsce,  
o II miejsce,  
o III miejsce,  
o wyróżnienia; 

 kategoria III — INSTRUMENTALISTA:  
o nagroda indywidualna.  

    
Prognozowana wielkość środków finansowych na nagrody w konkursie wynosi                          
5 000,00 zł brutto. Podziału nagród dokona Jury. 
 
Organizatorzy zastrzegają  sobie  prawo  do montażu nadesłanych  przez  uczestników 
nagrań konkursowych i wyemitowania materiału w internecie, również jako koncertu 
laureatów. 
 
 
 
 
 



 

ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do konkursu/karta zgłoszenia + nagranie konkursowe można dokonać 
wyłącznie online, indywidualnie  lub  przez instytucję patronującą.    
 
INFORMACJE O KONKURSIE: 

 w sprawach merytorycznych: Michał Umławski, tel. 602 508 472; 

 w sprawach organizacyjnych: Aneta Pluta, tel. 697 888 311. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu;  

 wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 
 
DANE OSOBOWE: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                   
27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) organizatorzy informują, iż:  

 administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejski Ośrodek   
Kultury z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Bolesława Chrobrego 3a; 

 administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres                      
e-mail: iod@mok.leszno.pl;  

 dane  osobowe  uczestników konkursu przetwarzane będą przez MOK w celach 
realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia             
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

 dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres 
zgodny z przepisami prawa lub do momentu cofnięcia zgody; 

 uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od administratora dostępu              
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; 

 uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
może skutkować niemożliwością udziału w konkursie.  

 
ZGODA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 
Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie   
nadesłanych prezentacji konkursowych oraz swojego wizerunku utrwalonego                 
za pomocą wszelkich technik  fotograficznych, telewizyjnych i nagrań wideo w związku 
z udziałem w konkursie.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


