REGULAMIN
1.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
w Dębicy
Urząd Miasta Dębica
Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Młodych Talentów w Dębicy

Regionalny Konkurs „Dźwięki Smyczkiem Malowane” jest imprezą cykliczną
organizowaną co 2 lata przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Krzysztofa
Pendereckiego w Dębicy i pod patronatem Głównego Wizytatora CEA
mgr Krzysztofa Szczepaniaka.

2.

Konkurs „Dźwięki Smyczkiem Malowane” odbędzie się w Dębicy
w dniach 24-25 marca 2020 r.

3.

Celem imprezy jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów klas skrzypiec i
wiolonczeli szkół muzycznych I stopnia,
a także spotkanie i wymiana
doświadczeń nauczycieli.

4. Do udziału w Konkursie z a p r a s z a m y uczniów z klas III – VI cyklu
6 – letniego oraz II – IV cyklu 4 – letniego.

XI
REGIONALNY KONKURS
SKRZYPCOWY
WIOLONCZELOWY
KONTRABASOWY
„DŹWIĘKI SMYCZKIEM
MALOWANE”

Dębica 24-25 marca 2020 r.

5.

Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie po dwóch
kandydatów z każdej grupy.

6.

Prezentacje uczestników odbędą się w dwóch grupach wiekowych:
Grupa I
- uczniowie kl. III i IV cyklu 6 – letniego oraz kl. II cyklu 4 – letniego
Grupa II
- uczniowie kl. V i VI cyklu 6 – letniego oraz kl. III i IV cyklu 4 – letniego

7.

Program :
skrzypce
- dowolna etiuda na skrzypce solo
- część I lub III koncertu lub wariacje
wiolonczela
Grupa I
- dowolna etiuda na wiolonczelę solo
- utwór z towarzyszeniem fortepianu
Grupa II
- dowolna etiuda na wiolonczelę solo
- do wyboru: utwór o charakterze wirtuozowskim z towarzyszeniem fortepianu,
część I lub III koncertu lub wariacje
kontrabas
Grupa I
- dowolna etiuda na kontrabas solo
- utwór z towarzyszeniem fortepianu
Grupa II
- dowolna etiuda na kontrabas solo
- do wyboru: utwór o charakterze wirtuozowskim z towarzyszeniem fortepianu,
część I lub III koncertu lub wariacje

8.
9.

Repertuar dobrany powinien być zgodnie z obowiązującym programem nauczania,
w całości wykonany z pamięci.
Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia większej liczby uczestników.

10. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów.
11. Występy uczestników będą oceniali Jurorzy zaproszeni przez organizatorów.
Decyzje Jury są nieodwołalne.
12. Wszyscy
uczestnicy
Konkursu
a laureaci nagrody i wyróżnienia.
13. Organizatorzy
zastrzegają
- w czasie trwania konkursu.

14.

sobie

otrzymają
prawo

dyplomy
do

uczestnictwa

nagrań

video

Zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku uczestnika p r o s i m y p r z e s y ł a ć
w terminie do 28 lutego 2020 r. na adres:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy
ul. Kościuszki 8
39 - 200 Dębica
z dopiskiem: „Dźwięki Smyczkiem Malowane”
lub pocztą elektroniczną na adres: szkola_muzyczna@o2.pl
15. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego w
wysokości 80 zł na konto:
Rada Rodziców przy PSM I st. w Dębicy
Bank PEKAO S.A. oddział w Dębicy 41 1240 4807 1111 0010 4024 3495
z dopiskiem " Dźwięki smyczkiem malowane"
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
16. Po przyjęciu zgłoszeń i ustaleniu kolejności występów dokładny harmonogram
Konkursu zostanie wysłany do wszystkich zainteresowanych szkół.
17. Załączony wzór karty zgłoszeniowej należy wypełnić drukiem komputerowym.
18. Koszty dojazdu oraz pobytu pokrywają uczestnicy.
Informacji udziela sekretariat Szkoły:

tel. (014) 670 20 80

lub
Wicedyrektor Szkoły mgr Urszula Bizoń – Biduś

tel. 608 171 828

19. Zgodnie z art. 13 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) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych.
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych w Dębicy
b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 733-337-421, e-mail:
mateusz.siembab@hebenpolska.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji REGIONALNEGO
KONKURSU „DŹWIĘKI SMYCZKIEM MALOWANE” i nie będą udostępniane
innym odbiorcom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
d. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda przesłania na
Karcie Zgłoszenia na konkurs.
e. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
f. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt c.
g. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
h. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

