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Edycja specjalna TUTTI.pl 

#TUTTIwdomu 

 

Instytucje i zespoły, które w warunkach dystansowania społecznego z powodu epidemii COVID-19 

chcą pozostać w kontakcie ze słuchaczami i odbiorcami, przypominając w Internecie audiowizualne 

rejestracje wykonań muzyki polskiej, mogą ubiegać się o zniżkę w ramach specjalnej edycji projektu 

TUTTI.pl. Propozycja #TUTTIwdomu pozostaje w zgodzie z celem i założeniami projektu TUTTI.pl. 

 

 

Zasady uczestnictwa w edycji specjalnej TUTTI.pl: 
 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wymienione w rozdz. II Regulaminu projektu 

TUTTI.pl . 

2. Przedmiotem dofinansowania w edycji specjalnej TUTTI.pl #TUTTIwdomu są audiowizualne 
nagrania (utrwalenia) utworów z katalogu wypożyczeniowego PWM, wykonywanych na 
koncertach, warsztatach i przedstawieniach w kraju lub za granicą, zgodnie z literą 
Regulaminu TUTTI.pl (rozdz. III, ust.1 lit. a i b). 

3. Dofinansowaniu podlega udostępnienie w Internecie utrwaleń dokonanych w celach 
dokumentacyjnych, w celu transmisji i/lub wielokrotnych emisji telewizyjnych 
i internetowych lub w celu produkcji płyty DVD, będących przedmiotem umów zawartych 
z  PWM.  

4. Utrwalenia zgłaszane do edycji specjalnej TUTTI.pl mogą otrzymać dofinansowanie 
w wysokości 70% należnej opłaty za wypożyczenie lub dodatkowe wykorzystanie materiałów 
wykonawczych w celu udostępnienia utrwalenia w Internecie. W przypadku utworów 
chronionych dofinansowaniu  podlega również opłata licencyjna.  Udostępnienia 
audiowizualnych nagrań utworów Henryka Mikołaja Góreckiego nie podlegają 
dofinansowaniu (por. Regulamin TUTTI.pl, rozdz. III ust. 5). 

5. Wycena oraz kwota dofinansowania będzie obliczana indywidulanie dla każdego wniosku. 
Okres udostępnienia, podlegającego dofinansowaniu: od 15 kwietnia do 31 grudnia 2020. 

6. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres tutti@pwm.com.pl. Do wiadomości powinien 
zostać dołączony wypełniony i zapisany w pliku .pdf wniosek_#TUTTIwdomu. Formularz 

wniosku należy pobrać ze strony: https://pwm.com.pl/pl/page/tutti_do_pobrania.html. 
Termin nadsyłania wniosków: 15 kwietnia – 31 maja 2020. 

7. Wnioski będą oceniane na bieżąco przez zespół pod przewodnictwem dyrektora-redaktora 
naczelnego PWM Daniela Cichego. Decyzja o przyznaniu zniżki zostanie podjęta 
i zakomunikowana nie później niż 14 dni od zarejestrowania wniosku. 

8. Utrwalenia udostępniane w Internecie i dofinansowane w edycji specjalnej TUTTI.pl muszą 
zostać oznaczone #TUTTI.pl, #TUTTIwdomu, #PWM oraz informacją: Nagranie jest 
udostępniane w ramach #TUTTIwdomu – edycji specjalnej projektu TUTTI.pl, promującego 
wykonawstwo muzyki polskiej. 
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