
INSTRUKCJA REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ DO FRYDERYKÓW 2021 

Termin rejestracji zgłoszeń do konkursu upływa 30 listopada 2020 roku. 

Do Fryderyków 2021 mogą zostać zgłoszone nagrania, wprowadzone do obrotu pomiędzy 

1 grudnia 2019 roku a 30 listopada 2020 roku.  

Aby zgłosić płytę, utwór, teledysk, autora, kompozytora lub producenta muzycznego do Fryderyków 

2021 należy wejść na http://zgloszenia.fryderyki.pl i zarejestrować się w systemie.  

Rejestracji zgłoszenia może dokonać przedstawiciel wytwórni fonograficznej, sam artysta wykonawca 

lub jego manager. Ponadto w kategoriach Autor Roku, Kompozytor Roku i Producent Muzyczny Roku 

zgłoszenia mogą dokonać odpowiednio: autorzy, kompozytorzy i producenci. 

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 

MUZYKA JAZZOWA 

1. ALBUM 

o za pośrednictwem tego formularza zgłaszamy albumy jazzowe, firmowane przez polskich 

wykonawców oraz kandydatury do kategorii Fonograficzny Debiut Roku – Jazz. 

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

o zaznacz kategorię Album roku - jazz. 

o jeżeli wykonawca albumu kwalifikuje się do kategorii Fonograficzny Debiut Roku - Jazz i 

chcesz zgłosić jego kandydaturę, zaznacz tę kategorię na liście kategorii. 

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! Kandydaci do nominacji w kategorii Artysta roku kwalifikowani są przez Radę 

Akademii Fonograficznej – nie zgłasza się ich w systemie. 

http://zgloszenia.fryderyki.pl/
http://zpav.pl/pliki/aktualnosci/Regulamin_Akademii_Fonograficznej_2021.pdf
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