
REGULAMIN KONKURSU BAZUNA JEST PIOSENKĄ
na Piosenkę Przewodnią Przeglądu BAZUNA

określenia:
Przegląd BAZUNA = Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA
(impreza wieloletnia)
Przegląd BAZUNA 2022 = 50. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej
BAZUNA 2022 (jubileuszowa edycja)
Konkurs = konkurs BAZUNA JEST PIOSENKĄ na Piosenkę Przewodnią Przeglądu BAZUNA
Organizator Konkursu = zespół instytucji organizujących Przegląd BAZUNA 2022

1. Konkurs prowadzony jest jako działanie składowe Przeglądu BAZUNA 2022 w skali
ogólnopolskiej, z możliwością zdalnego uczestnictwa w procedurze konkursowej za
pośrednictwem sieci Internet na całym świecie
2. Koordynatorem Konkursu z ramienia jego Organizatora jest kierownik programowy Przeglądu
BAZUNA
3. Przedmiotem Konkursu jest premierowa, niepublikowana wcześniej piosenka, swą treścią
związana z Przeglądem BAZUNA możliwymi wątkami:
* historią, tradycją i współczesnością imprezy, jej dominującą i rozszerzoną muzyczną stylistyką,
* charakterystyczną, unikalną formułą imprezy wędrownej,
* atmosferą wspólnego spotkania, śpiewania w przyjacielskim kręgu po zakończeniu
koncertów, * śpiewania na turystycznych szlakach piosenek prezentowanych na scenie
Przeglądu Powyższy wykaz celowo nie jest kompletny, może być uzupełniony o wiele
aspektów, niekiedy  pojedynczych edycji Przeglądu BAZUNA czy ich serii
4. Jury Konkursu na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyda werdykt, wyłaniając Piosenkę
Przewodnią Przeglądu BAZUNA oraz możliwe wyróżnienia
5. Harmonogram konkursu:
- publikacja regulaminu oraz szablonów załączników na stronie www.bazuna.org.pl oraz profilu
www.facebook.com/OTPPSBazuna
do 01 czerwca 2022 r. nadsyłanie pod adresem bazuna 50 konkurs@bazuna.org.pl zgłoszeń
zawierających:  - tekst utworu w opcjonalnym formacie otwartym(załącznik nr 1:
Imie_Nazwisko_BjP_txt.doc ew. inny format), oraz obligatoryjnym formacie zamkniętym –
Imie_Nazwisko_BjP_txt.pdf lub Imie_Nazwisko_BjP_txt.jpg, drogą przetworzenia formatu
otwartego lub odrębnego skanu tekstu  zawierającego wszystkie integralne elementy szablonu w
załączniku nr 1
- nagranie muzyczne w pliku mp3 (do 20 MB) pod nazwą Imie_Nazwisko_BjP_audio.mp3 -
klauzulę formalną (wg załącznika nr 2) - zgoda na publikację w materiałach i wydawnictwach
Przeglądu BAZUNA 2022, skan podpisanego wydruku jako plik Imie_Nazwisko_BjP_zgoda.pdf
lub Imie_Nazwisko_BjP_zgoda.jpg
W nazwach wszystkich plików danego zgłoszenia należy podać jednobrzmiące Imię i Nazwisko
autora (lub jednego współautorów) zgłaszającego utwór do konkursu. Dany zespół autorski (oraz
osobno każdy z jego członków) może zgłosić do konkursu jeden utwór.
6. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie www.bazuna.org.pl oraz w profilu
www.facebook.com/OTPPSBazuna w ramach Przeglądu w dniach 07 – 10 lipca 2022 r. 7.
Autorowi / autorom Piosenki Przewodniej Przeglądu BAZUNA oraz ew. laureatom wyróżnień
przyznane zostają nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów Przeglądu BAZUNA 2022 8.
Autor Piosenki Przewodniej Przeglądu BAZUNA zostanie zaproszony do jej wykonania na  scenie,
wraz z ew. towarzyszącym zespołem w ramach Przeglądu BAZUNA 2022. 9. Interpretacja
powyższego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu, w sprawach  bieżących

mailto:bazuna50konkurs@bazuna.org.pl


informacją służy koordynator - kierownik programowy Przeglądu BAZUNA
załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU BAZUNA JEST

PIOSENKĄ na Piosenkę Przewodnią Przeglądu BAZUNA
Prosimy o przygotowanie pliku jedynie z tekstem utworu zgłoszonego do Konkursu (wraz z akordami

podstawowej linii melodycznej), zawartym pod obszarem nagłówka na niniejszej stronie, całość
zapisać pod nazwą Imie_Nazwisko_BjP_txt.doc, nie stosując polskich liter,  także zapisać

identyczną treść w formacie.pdf, pod nazwą Imie_Nazwisko_BjP_txt.pdf. Możliwa jest w stosunku
do szablonu zmiana jednolitej wielkości czcionki tekstu

…........…..................................................................................................................................

konkurs BAZUNA JEST PIOSENKĄ na Piosenkę Przewodnią Przeglądu BAZUNA

słowa:
muzyka:

TYTUŁ PIOSENKI

Pierwsza linia pierwszej zwrotki a b c d e (akordy moll) Druga linia pierwszej zwrotki
A B C D E (akordy DUR) Trzecia linia pierwszej zwrotki F7+ C7(inne akordy) Czwarta
linia pierwszej zwrotki A B C D E (akordy DUR)

Pierwsza linia refrenu a b c d e (akordy moll) Druga linia refrenu
Trzecia linia refrenu
Czwarte linia refrenu

Pierwsza linia drugiej zwrotki jeśli akordy identyczne z pierwszą zwrotką, nie powtarzać
Druga
Trzecia
Czwarta

Refren identyczny z pierwszym …

Pierwsza linia drugiej zwrotki jeśli akordy identyczne z pierwszą zwrotką, nie powtarzać
Druga
Trzecia
Czwarta

Refren odrębny od pierwszego – napisać w całości, jeśli inne akordy – napisać
także Itd
Itd
Itd



Załącznik nr 2
do REGULAMINU KONKURSU BAZUNA JEST

PIOSENKĄ na Piosenkę Przewodnią Przeglądu BAZUNA

Ja, …..................................................., /*

My: ….................................................................................................................. /*

autor i kompozytor piosenki pt.

…......................................................................................................................
. zwanej dalej Piosenką

wyrażam / wyrażamy /* zgodę na:

1) informację medialną (prasową, radiową, telewizyjną, internetową) nt Piosenki i
jej autorstwa podawaną w związku z Przeglądem BAZUNA 2022
2) publikację tekstu Piosenki z podaniem jej autorstwa w materiałach promocyjnych
Przeglądu BAZUNA 2022
3) publikację nagrania wideo wykonania Piosenki w trakcie Przeglądu BAZUNA
2022 na naszych stronach internetowych, w razie umieszczenia otrzymanego od nas
nagrania wideo na własnym kanale YouTube – udostępnienie na naszym kanale
YouTube CAŁOROCZNA BAZUNA
W razie dokonanej samodzielnie przez nas rejestracji Piosenki w Stowarzyszeniu
Autorów ZAiKS zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować o tym
organizatorów Konkursu celem dopełnienia niezbędnych formalności autorskich.

Podpisy:

…................................................. ….............................................. autor tekstu
kompozytor



OBJAŚNIENIE:
wariant 1 / wariant 2 /* - zachować do wydruku właściwy, niewłaściwy przed wydrukiem usunąć


