FRYDERYK 2020
INSTRUKCJA REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ
MUZYKA POWAŻNA
Termin rejestracji zgłoszeń do konkursu upływa 19 listopada 2019 roku.
Do Fryderyków 2020 mogą zostać zgłoszone nagrania, wprowadzone do obrotu
pomiędzy 1 grudnia 2018 roku a 30 listopada 2019 roku.
Aby zgłosić płytę do Fryderyków 2020 należy wejść na http://zgloszenia.fryderyki.pl i
ZAREJESTROWAĆ SIĘ W INTERNETOWYM SYSTEMIE.
Rejestracji zgłoszenia może dokonać przedstawiciel wytwórni fonograficznej, sam artysta
wykonawca lub jego manager.
Informujemy, że strony informacyjne systemu rejestracji zgłoszeń, zawierające informacje
o zgłoszonych do konkursu wydawnictwach, w tym fragmenty nagrań muzycznych,
przeznaczone są wyłącznie dla członków Akademii Fonograficznej – linki do tych stron nie
powinny być publikowane. Inne wykorzystanie ww. stron informacyjnych może naruszać
cudze prawa autorskie czy pokrewne.
Pełen Regulamin Akademii Fonograficzny, regulujący zasady konkursu FRYDERYK dostępny
jest tutaj
1. ALBUM
o

za pośrednictwem tego formularza zgłaszamy albumy z muzyką poważną,
firmowane

przez

polskich

artystów

wykonawców.

Albumy

zagranicznych

wykonawców mogą być zgłoszone do konkursu tylko w niektórych przypadkach (np.
kiedy są wydane przez polską firmę, albo jeśli są wydane przez firmę zagraniczną,
ale zawierają nagrania polskiego kompozytora – patrz definicje poszczególnych
kategorii).
o

wpisz tytuł albumu – UWAGA! Zawrzyj w nim najważniejsze informacje, jakie
wypisane są na okładce płyty. Jeżeli tytuł płyty to „Cztery pory roku”, dodaj jeszcze
w tytule nazwisko kompozytora i wykonawcę, np. „VIVALDI – Cztery pory roku.
Orkiestra XYZ pod dyrekcją Jana Kowalskiego”. Wówczas głosujący od razu zobaczą
te informacje na karcie do głosowania. Informacje szczegółowe o albumie, a także

zdjęcie okładki i ilustracja muzyczna, będą dostępne dla głosujących po wejściu na
stronę informacyjną, dostępnej po kliknięciu w link wyświetlany przy każdej pozycji
na liście do głosowania.
o

wpisz podstawowe dane o albumie (wykonawca, data wprowadzenia do obrotu,
kompozytor, dyrygent itd.)

o

zaznacz tylko jedną z kategorii „gatunkowych”, w której chcesz zgłosić album

o

jeżeli album kwalifikuje się do kategorii Album roku muzyka dawna lub Album
roku muzyka współczesna, nie może być zgłoszony w kategorii klasyfikującej ze
względu na styl wykonania (np. Album roku muzyka kameralna).

o

jeżeli album został wydany przez zagraniczną wytwórnię, może być zgłoszony
jedynie w kategorii Najlepszy album polski za granicą.

o

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na zgłoszenie albumu do konkursu i przejdź do
następnego kroku.

o

W kolejnych krokach dodaj zdjęcie okładki, dodatkowe informacje o albumie oraz
pliki muzyczne w formacie mp3 (można dodać wszystkie pliki z albumu), które
wyświetlą się na stronie informacyjnej tego zgłoszenia w systemie do głosowania i
będą pomocne dla członków Akademii Fonograficznej przy dokonywaniu wyboru.

o

UWAGA! Do kategorii Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej albumy
kwalifikowane są przez Radę Akademii Fonograficznej – nie zgłasza się ich w
systemie.

