II MIEDZYREGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWO - WIOLONCZELOWY
RADOSNEGO MUZYKOWANIA
Krosno Odrzańskie 2019
REGULAMIN

1. Konkurs odbędzie w dniu 2 grudnia 2019 rokuw AULI Państwowej Szkoły Muzycznej I
st. w Krośnie Odrzańskim .
Celem konkursu jest prezentacja i doskonalenia sztuki wykonawczej uczniów szkół
artystycznych grających na altówkach i wiolonczelach.
Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Krośnie Odrzańskim I st.
im. Fryderyka Chopina .
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-VI cyklu sześcioletniego oraz I-IV cyklu
czteroletniego szkół muzycznych I stopnia uczniów grających na altówce lub wiolonczeli.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie występu publicznego.
4. Konkurs jest jednoetapowy .

5. Występ konkursowy składa się z:

- Grupa I – uczniowie kl. II/6 i I/4
PROGRAM: dowolna etiuda , utwór z fortepianem
czas programu nie może przekroczyć 5 minut.

- Grupa II – uczniowie kl. III/6; IV/6; II/4
PROGRAM: dowolna etiuda i utwór z fortepianem
czas programu nie może przekroczyć 10 minut

- Grupa III – uczniowie kl. V/6; VI/6; III/4; IV/4
PROGRAM: dowolna etiuda i utwór z fortepianem
czas programu nie może przekroczyć 15 minut

6. Program należy wykonać z pamięci .
7. W przypadku przekroczenia wymaganego czasu jurorzy mogą przerwać
wykonywanie programu.
8. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
9. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami (organizatorzy nie zapewniają
akompaniatora).

10. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 80 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :
a. dokonanie opłaty wpisowej wskazanej w punkcie 10
b. wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia , wyłącznie drogą elektroniczną wraz z
potwierdzeniem przelewu do dnia 4 listopada 2019 roku na adres: email:psmko@interia.pl
Dane do przelewu:
W tytule należy wpisać:
KONKURS ALTÓWKOWO - WIOLONCZELOWY
oraz
imię i nazwisko uczestnika (bardzo prosimy o czytelne wypełnianie potwierdzenia
przelewu).
Rada Rodziców przy PSM I stopnia
im. Fryderyka Chopina
w Krośnie Odrzańskim
Numer konta bankowego:
04 1020 5402 0000 0302 0020 3638
Harmonogram konkursu umieszczony będzie na stronie szkoły
http://www.psm.krosnoodrzanskie.pl/

od dnia 18 listopada 2019 roku .

12. W przypadku braku potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie uczeń nie zostanie
zakwalifikowany do konkursu.
13. Wykonawców oceniać będzie Jury przedstawione w dniu konkursu.
14. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25.
15. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
16. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe .
17. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Kontakt z organizatorami:
Joanna Nikiforow 503 303 868
Agata Witoszek 692 972 041

KROSNO ODRZAŃSKIE 2 grudnia2019
II MIEDZYREGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWO - WIOLONCZELOWY
RADOSNEGO MUZYKOWANIA
KARTA ZGŁOSZENIA
imię i nazwisko uczestnika
...................................................................................................................................................................
grupa ................................................................... rok nauki .....................................................................
klasa………………………

instrument……………………………………………………

dokładna nazwa i adres szkoły...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
telefon, fax i e-mail szkoły........................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
imię, nazwisko i tytuł naukowy nauczyciela………….............................................................................
imię, nazwisko i tytuł naukowy akompaniatora …………………………………………………………

Program:
1. ….................................................................................................................. czas…….…
2. …...................................................................................................................czas……….
………………………….

.............................................
(podpis Dyrektora Szkoły)

(podpis nauczyciela)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia na potrzeby
przeprowadzenia II Międzyregionalnego Konkursu Altówkowo - Wiolonczelowego Radosnego Muzykowania .
Jednocześnie zgodnie z art.13 ust.1i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) poinformowano mnie, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Krośnie Odrzańskim I st.
im. Fryderyka Chopina zwana dalej Administratorem;
2. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym
odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa;
3. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
4. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych
mojego dziecka narusza przepisy prawa;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w
II Międzyregionalnego Konkursu Altówkowo - Wiolonczelowego Radosnego Muzykowania .
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu.

............................................
(podpis rodzica /opiekuna prawnego)

