
 

 Regulamin  IV Międzyszkolnych Przesłuchań: 
„PRELUDIUM KONKURSOWE -VIOLE I VIOLINKI” 

Górsk, 2021 

   
1. „PRELUDIUM KONKURSOWE - VIOLE I VIOLINKI” to przesłuchania dla dzieci i 

młodzieży z popołudniowych szkół muzycznych I stopnia z mniejszych ośrodków, 
grających na skrzypcach lub altówce, które grę na instrumencie traktują jako dodatkowe 
zajęcie. Głównym celem „PRELUDIUM KONKURSOWEGO” jest zapoznanie uczniów z 
formą konkursu oraz ze stresem wykonawczym w warunkach konkursowych. 

 
2. Organizatorem jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku. 

 
3. Finał „PRELUDIUM KONKURSOWEGO - VIOLE I VIOLINKI” odbędzie się dnia 31 maja 

2021 roku. Wyniki zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dyplomy 
oraz nagrody wyślemy na podany przez uczestnika w formularzu adres. 

 
4. Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagrania programu obowiązującego w danej 

kategorii wiekowej z towarzyszeniem akompaniamentu.  
 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dokonać opłaty wpi-
sowej oraz przesłać pocztą elektroniczną link do nagrania. 
 
Specyfikacja filmu: 
- należy zrealizować go w jednym ujęciu, bez montażu 
- powinien być nagrany w poziomie (w proporcjach 16:9) 
- na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka uczestnika konkursu 
- film należy umieścić na swoim prywatnym koncie YouTube i ustawić status filmu - "niepu-
bliczny" 
- link do nagrania oraz opis utworu (imię, nazwisko, tytuł i kompozytora utworu) należy prze-
słać pocztą elektroniczną na adres: violeiviolinki@protonmail.com 

 
5. Link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszeniowym. 

 
6. W opisie filmu należy umieścić imię, nazwisko, klasę, kompozytora, tytuł utworu, 

akompaniatora. 
 
7. Jednoetapowe przesłuchania będą odbywać się w podziale na następujące grupy: 

Skrzypce Altówka 

A – I i II klasa c. 6 i I klasa c. 4 D – I i II klasa c. 4 

B – III, IV klasa c. 6 i II klasa c. 4 E– III i IV klasa c. 4 

C – V, VI klasa c. 6 i III i IV klasa c. 4  
 



 
8. Wpisowe indywidualne na konkurs wynosi 50 zł, przyjmowane będzie na konto  

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku o numerze: 17 9511 0000 0025 0447 
2000 0010  W tytule prosimy podać: Imię i nazwisko ucznia, szkoła, którą uczeń 
reprezentuje, z dopiskiem – „Preludium  Konkursowe - Viole i Violinki” . 

 
 
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na konkurs jest przysłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego na adres:    
Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 Górsk, lub w formie 
elektronicznej na adres mailowy: psmgorsk@o2.pl lub osobiście do sekretariatu szkoły do 
dnia 24. 05. 2021 roku. 

 
10. O zakwalifikowaniu uczestników może decydować kolejność nadsyłania zgłoszeń. 
 
11. Program konkursu z podziałem na grupy: 

A - jeden utwór dowolny 
B - szybka część koncertu (I lub III cz.) 
C - utwór dowolny oraz szybka część koncertu (I lub III cz.) 
D - jeden utwór dowolny 
E -  utwór dowolny  oraz szybka część koncertu ( I lub III cz.)  

 
Program może być wykonany z nut lub z pamięci. 

 
12. Przewodniczącym Jury będzie Pan Krzysztof Krymer, dwóch oddelegowanych 

nauczycieli  z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku oraz jeden wybrany 
nauczyciel spośród zgłoszonych do konkursu szkół. 

 
13. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają dyskusjom.   
 
14. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody. 
 
15. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Publiczna Szkoła Mu-

zyczna I stopnia w Górsku. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasa-
dach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 

16. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkur-
su.  
 

17. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma cha-
rakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

18. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) data i 
miejsce urodzenia, c) adres zamieszkania, d) nazwisko nauczyciela, akompaniatora, e) wize-
runek uczestnika 



 
19. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 
cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem 
e-mail psmgorsk@o2.pl  
 

20. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenosze-
nia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organiza-
torem konkursu dostępnym pod adresem e-mail psmgorsk@o2.pl  
 

21. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych (PUODO).  
 

22. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 
o harmonogramie konkursu oraz o wynikach konkursu.  
 

23. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zau-
tomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.  
 

24. Dane uczestników nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (m. in. ze względu 
na odwołania)  


