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Próba powiązania warunków
i świadczeń wobec konkursów
chopinowskich

CCC Regulations Chart
Attempt at setting out conditions and
benefits relating to Chopin competitions

I. Warunki bazowe i korzyści związane z uczestniczeniem w pracach
CCC. Zestaw do akceptacji forum obecnych w Radziejowicach.

I. Basic conditions and benefits relating to participation in the work
of the CCC. Proposals for the forum in Radziejowice.

NIFC powinien być ich dysponentem na mocy generalnego
upoważnienia przez uczestników CCC.

The conditions and benefits should be administered by the Fryderyk
Chopin Institute (NIFC), on the strength of a general authorisation
from CCC participants.
1. Conditions:
·
The competition, or at least the organising institution, must have existed
for a minimum of one year,
·
‘Chopin’ in the name of the competition or the organiser,
·
Active participation in the work of the CCC,
·
Cooperation with the website: http://www.ccc.nifc.pl
·
The existence of a dedicated competition website (not limited to an account
on Facebook or some other social medium),
·
Rules for the last or the forthcoming edition of the competition available
online.
2. Benefits:
·
Participation in the work of the CCC,
·
Exchange of information on the CCC forum,
·
The possibility of exchanging information and favours among CCC
participants,
·
The competition’s promotion through information on CCC websites,
·
The possibility of using the CCC logo on promotional materials.

1. Warunki:
· istnienie konkursu lub co najmniej instytucji organizującej przez minimum
1 rok,
· „Chopin” w nazwie konkursu lub organizatora,
· czynne uczestnictwo w pracach CCC,
· współpraca z witryną www.ccc,
· istnienie własnej konkursowej witryny www (nie ograniczone do konta na
FB lub innym medium społecznościowym),
· dostępny online regulamin konkursu ostatniej bądź planowanej edycji.
2. Korzyści:
· uczestnictwo w pracach CCC,
· wymiana informacji na forum CCC,
· możliwość wymiany informacji i przysług pomiędzy uczestnikami CCC,
· promocja konkursu poprzez informacje o nim na stronach CCC,
· możliwość wykorzystania logo CCC we własnych materiałach
promocyjnych.
II. Warunki związane z misją NIFC i korzyści ‒ świadczenia NIFC,
który będzie ich dysponentem. Stopień niższy – „Patronat NIFC”
1. Warunki ‒ jak w p. I.1 oraz:
· dorobek co najmniej jednej zrealizowanej edycji konkursu,
· pozytywna opinia jurora/obserwatora zaakceptowanego przez NIFC,
· profesjonalne warunki realizacji konkursu w tym m.in.:
– sala koncertowa z dobrym instrumentem akustycznym,
– możliwości ćwiczenia min. 2 godz. dziennie przez uczestników,
· niezmienność i obiektywizm zasad oceniania określonych w regulaminie
jury, (minimum 3/5 jurorów spoza ośrodka/kraju realizacji konkursu).
Wobec konkursów/inicjatyw o znacznym oddaleniu geograficznym/kulturowym
warunki mogą być złagodzone.
2. Korzyści ‒ jak w p. I.2 oraz:
· nagrody specjalne ufundowane przez NIFC, odpowiednio dla danego
konkursu (np. książki, płyty, koncerty, wizyty studyjne),
· ewent. obecność przedstawiciela NIFC na konkursie (finał, koncert
laureatów),
· konsultacje dot. doboru jurorów,
· możliwość wsparcia konkursu przez NIFC poprzez wydelegowanie jurora.
· prawo do zastosowania logo NIFC w połączeniu z adnotacją o rodzaju
wsparcia i patronacie NIFC
· możliwość bezpłatnego zamieszczenia banerów informacyjnych na witrynie
CCC.

II. Conditions relating to the NIFC’s mission and NIFC benefits.
Lower level: ‘NIFC Patronage’
1. Conditions ‒ as in pt I.1 plus:
·
At least one completed edition of the competition,
·
A positive opinion issued by a juror/observer accepted by the NIFC,
·
Professional conditions for the competition’s realisation, incl.
– Concert hall with a good acoustic instrument,
– Possibility of competitors practising at least two hours a day,
·
Immutable and objective judging principles specified in the jury’s rules
(minimum of 3/5 jurors from outside the centre/country where the
competition is held).
These conditions may be relaxed for geographically/culturally distant
competitions/initiatives.
2. Benefits ‒ as in pt I.2 plus:
·
Special prizes funded by the NIFC, suited to the particular competition (e.g.
books, discs, concerts, studio time),
·
Possible presence of an NIFC representative at the competition (final,
prize-winners’ concert),
·
Consultation over the selection of jurors,
·
Possibility of NIFC’s support for the competition through the delegation of
a juror,
·
The right to use the NIFC logo with a note regarding the kind of support
and patronage from the NIFC,
·
Possibility of free posting of informational banners on the CCC website.

III. Warunki związane z misją NIFC i korzyści ‒ świadczenia NIFC,
który będzie ich dysponentem. Stopień wyższy „Partner NIFC” –
przyznawany jednorazowo na każdą edycję konkursu z możliwością
automatycznego przedłużania.
1. Warunki ‒ jak w p. II.1 oraz:
· najwyższe wymagania dotyczące warunków realizacji, określonych
w regulaminie konkursu,
· najwyższe wymagania dot. jurorów i systemu ocen, w tym:
–p
 rzedłożenie NIFC do oceny i ewent. uwag regulaminu jury i systemu
ocen (pożądana publikacja indywidualnych ocen),
–m
 iędzynarodowy skład jury – łącznie min. 5 członków,
· znacząca liczba odbytych edycji (minimum 2 edycje),
· regularność realizowanych edycji konkursu,
· znacząca liczba aplikacji,
· duży zasięg terytorialny aplikantów i jurorów,
· znacząca ranga i liczba instytucji współdziałających (współorganizatorzy,
komitety celowe, patroni, sponsorzy),
· duża pula i różnorodność nagród,
· wysoki poziom artystyczny konkursu,
· dominująca rola muzyki Chopina w programie konkursu.
2. Korzyści ‒ jak w p. II.2 oraz:
· prawo do zastosowania logo NIFC i tytułu „Partner NIFC,
· możliwość ułatwienia dostępu do MKPiFCh dla zwycięzcy/laureatów,
· możliwość zamieszczenia bezpłatnych banerów informacyjnopromocyjnych na stronach NIFC i FB,
· fundowanie przez NIFC nagród związanych z koncertami na terenie Polski.

III. Conditions relating to the NIFC’s mission and NIFC benefits.
Higher level, ‘NIFC Partner’, awarded for a single edition of a competition,
with the possibility of automatic extension.
1. Conditions ‒ as in pt II.1 plus:
·
Most stringent requirements concerning the conditions for the
competition’s realisation, specified in the competition rules,
·
Most stringent requirements concerning jurors and judging system, incl.
– Submission of jury rules and judging system to the NIFC for assessment
and suggestions (desirable: publication of individual assessments),
– International jury – minimum of five jurors in total,
·
Significant number of completed editions (min. 2),
·
Competition held on a regular basis,
·
Considerable number of applicants,
·
Large territorial scope of applicants and jurors,
·
Considerable status and number of collaborating institutions (coorganisers, special committees, patrons, sponsors),
·
Large and diverse pool of prizes,
·
High artistic standard of competition,
·
Dominant role of Chopin’s music in the competition programme.
2. Benefits ‒ as in pt II.2 plus:
·
The right to use the NIFC logo and the title ‘NIFC Partner’,
·
The possibility of gaining easier access to the International Fryderyk
Chopin Piano Competition for the winners/laureates,
·
The possibility of posting free informational-promotional banners on the
NIFC’S website and Facebook page,
·
NIFC funding of prizes linked to concerts in Poland.

Ze względu na różnorodność realiów, założeń i charakteru konkursów zestawy
warunków i korzyści powinny być traktowane jako modelowe a nie obowiązujące.
NIFC w ocenie stopnia ich spełnienia zachować będzie elastyczność, respektując
specyfikę poszczególnych konkursów i ich uwarunkowań.

Since the realities, premises and characters of competitions vary, the set of
conditions and benefits should be treated as a model and not as binding. The
NIFC will be flexible in its assessment of the degree to which the conditions are
met, respecting the specific character and conditions of individual competitions.

