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„ARTE DELLA MUSICA” EDYCJA 2022 ONLINE 

Górsk 12.04.2022 

 

Regulamin Konkursu 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia w klasie fortepianu, klas 

fortepianu dodatkowego. 

3. Wszystkie informacje o Konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.zsgorsk.pl/muzyczna/ oraz w serwisie Facebook na profilu Szkoły. 

4. Oceny prezentacji artystycznych uczestników dokona Jury pod przewodnictwem 

Pana dr hab. Mariusza Klimsiaka. 

5. Prezentacje artystyczne należy wysłać według poniższej instrukcji: 

Film można przesłać na dwa sposoby: 

- umieścić go na swoim prywatnym koncie YouTube wraz z opisem (imię, nazwisko, tytuł 

utworu), ustawić status "niepubliczny", a następnie link do filmu przesłać na adres: 

konkurs.pianistyczny@protonmail.com 

- za pośrednictwem strony https://www.transfernow.net/pl lub https://www.sendspace.com/ 

przesłać film, podając adres odbiorcy: konkurs.pianistyczny@protonmail.com 

 

Specyfikacja filmu: 

- należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu 

- powinien być nagrany w poziomie 

- na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka uczestnika konkursu 

 

https://www.zsgorsk.pl/muzyczna/


 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnicy przystępujący do konkursu podzieleni zostaną na następujące grupy: 

 Grupa I - uczniowie klasy 1 i 2 c. 6 l. oraz klasy 1 c. 4 l. szkół muzycznych I stopnia 

 Grupa II - uczniowie klasy 3 i 4 c. 6 l. oraz klasy 2 i 3 c. 4 l. szkół muzycznych  

I stopnia 

 Grupa III - uczniowie klasy 5 i 6 c. 6 l. oraz klasy 4 c. 4 l. szkół muzycznych I stopnia 

 Grupa IV - uczniowie klas fortepianu dodatkowego 

2. Program wykonawczy: 

    Grupa I i II - 2 dowolne utwory z pamięci 

    Grupa III - 3 dowolne utwory z pamięci o zróżnicowanym charakterze 

    Grupa IV - 2 dowolne utwory z pamięci 

3. Uczestnicy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie nagrania przez 

organizatorów za pośrednictwem własnych stron internetowych. 

 

Ocena uczestników 

1. Uczestnicy oceniani będą w 3 kategoriach: 

 Grupa I - uczniowie klasy 1 i 2 c. 6 l. oraz klasy 1 c. 4 l. szkół muzycznych I stopnia 

 Grupa II - uczniowie klasy 3 i 4 c. 6 l. oraz klasy 2 i 3 c. 4 l. szkół muzycznych  

I stopnia 

 Grupa III - uczniowie klasy 5 i 6 c. 6 l. oraz klasy 4 c. 4 l. szkół muzycznych I stopnia 

 Grupa IV - uczniowie klas fortepianu dodatkowego 

 

2. Występy oceniane są odrębnie dla każdej kategorii, zgodnie z zasadami: 

 w każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia 



 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Dyplomy i nagrody dla 

laureatów zostaną przesłane na podany w "Karcie Zgłoszenia" adres szkoły 

 Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami 

konkursu. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części nagród, dzielenia nagród i miejsc ex 

aequo, a także do podziału miejsc i nagród specjalnych według własnego uznania. 

4. Decyzje jury są nieodwołalne.  

 

Zgłoszenia 

1. O zakwalifikowaniu uczestnika do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz 

zgłoszeniowy będzie aktywny do pobrania na stronie Szkoły: 

https://www.zsgorsk.pl/muzyczna/ 

2. Wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres email: 

konkurs.pianistyczny@protonmail.com wraz z linkiem do nagrania oraz potwierdzeniem 

przelewu opłaty wpisowej. 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń - do 2 kwietnia 2022 roku. 

Wpłaty od uczestników 

1.Uczestników konkursu obowiązuje opłata wpisowego w wysokości: 50,00 złotych 

2.Wpisowe należy przelać na wskazany rachunek : 

Odbiorca: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Górsku 

nr konta: 17 9511 0000 0025 0447 2000 0010 

Tytuł wpłaty: I Górski Konkurs Pianistyczny, Imię i nazwisko uczestnika 

 

Informacje uzupełniające 

1. Laureaci, wyróżnieni i pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w formie 

elektronicznej. 

2. Zastrzega się możliwość zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych. 

mailto:konkurs.pianistyczny@protonmail.com


3. Uczestnicy i ich prawni opiekunowie akceptują postanowienia klauzuli informacyjnej 

stanowiącej integralną część regulaminu 

Postanowienia końcowe: 

1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  

2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania 

linków do wykonań laureatów w mediach społecznościowych oraz na stronie Szkoły. 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. 

Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych 

(imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i 

wyróżnienia w konkursie. 

5. W konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub 

nieprawdziwe dane. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie 

na skutek okoliczności niezależnych od niego. 

7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

1. Do przeprowadzenia Konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych 

uczestnika: imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa, specjalność, imię i nazwisko 

opiekuna/ów, imię i nazwisko nauczyciela. 

2. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Górsku. 

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji 

konkursu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin konkursu – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres 

przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator 

zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem 

realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa w 

szczególności prawa rachunkowego i podatkowego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny 

nałożony na Administratora. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału  

w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w konkursie. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania). 


