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Regulamin Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pałecznicy oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy „Con Passione”. 

2. Konkurs odbędzie się 25 maja 2019 roku w Szkole Muzycznej I stopnia  

w Pałecznicy. 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

4. Przesłuchania odbędą się w dwóch grupach: 

Grupa I: I rok nauki fortepianu dodatkowego 

Grupa II: II rok nauki fortepianu dodatkowego 

5. Program Konkursu dla obydwu grup obejmuje 2 utwory o kontrastującym charakterze. 

6. Celem Konkursu jest podniesienie poziomu edukacji fortepianu dodatkowego, 

wymiana doświadczeń pedagogicznych, dostarczenie dodatkowej motywacji dla 

uczniów w atrakcyjnej formie konkursu. 

7. Ocenie prezentacji podlegać będą: 

 zgodność z tekstem 

 interpretacja utworu 

 wrażenie artystyczne 

 stopień trudności w stosunku do wymagań programowych dla danego roku 

nauki. 

8. Program należy wykonać z pamięci. 

9. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. 

10. W pracach jury biorą udział nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu oraz 

sekretarz i Przewodniczący Jury. Przewodniczącego Jury i Sekretarza powołuje 

Organizator. 



11. Jury ocenia uczniów w skali od 0-25 punktów. Dwie skrajne punktacje zostaną 

odrzucone. 

12. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów. 

13. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania I nagrody jeśli średnia łącznej punktacji 

dla danego uczestnika nie przekroczy 21 punktów. 

14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań i obradach Jury. 

15. Każdy uczestnik otrzymuje Dyplom Uczestnictwa, a uczniowie nagrodzeni Dyplomy 

Laureatów. 

16. Opłatę wpisową w wysokości 30 zł należy wpłacić na konto:  

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy "Con Passione" 

 81 85970001 0020 0210 3217 0001 

z dopiskiem: Konkurs Fortepianu Dodatkowego 

17. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, opłata nie podlega zwrotowi. 

18. Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem wyłącznie na załączonej "Karcie zgłoszenia" 

wraz z podpisaną "Zgodą na przetwarzanie danych osobowych" oraz potwierdzeniem 

wpłaty do 10 maja 2019 r. 

19. Adres email: smuz.palecznica@interia.pl 

20. Informacje na stronie: www.konkurs-palecznica.pl 

21. Dodatkowych informacji udziela: Karol Wątroba 695 217 820 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie Zapraszamy 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Inspektorem 

Ochrony Danych jest Pan Dariusz Kozłowski. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo 

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywasięz naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  
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