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REGULAMIN 2019 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół  Muzycznych I oraz II stopnia. 

 

2. Uczestnicy biorą udział w jednoetapowych przesłuchaniach konkursowych w 

następujących kategoriach: 

Kategoria  I a - soliści do 8 lat- urodzeni do roku  2011  

– czas trwania programu do 3 min. 

Kat. I b –  soliści 9 lat - urodzeni w roku  2010 

– czas trwania programu do 5 min.+ 2 min. z racji obowiązkowego utworu S. Moniuszki, 

Kat. I c –  soliści 10 lat - urodzeni w roku  2009  

– czas trwania programu do 5 min. .+ 2 min. z racji obowiązkowego utworu S. 

Moniuszki, 

Kat. I d –  soliści 11 lat - urodzeni w roku  2008 

– czas trwania programu do 8 min. .+ 2 min. z racji obowiązkowego utworu S. 

Moniuszki, 

Kat. I e –  soliści 12 lat - urodzeni w roku  2007 

– czas trwania programu do 10 min. 

      Kat. II - soliści  13-14 lat – urodzeni w latach  2006,  2005 

       – czas trwania programu do 15 min. 

Kat. III –soliści  15-16  lat – urodzeni w latach  2004,  2003 

– czas trwania programu do 15 min. 

Kat. IV - soliści  17-18 lat – urodzeni w latach   2002,  2001 

– czas trwania programu do 20 min. 

Kat. V - soliści 19 lat – urodzeni w latach  2000  i wcześniej 

– czas trwania programu do 20 min. 

Kat. VI  - jednorodne zespoły akordeonowe (od duetu do orkiestry) – wyłącznie 

młodzież szkół muzycznych I stopnia, wiek uczestników do 16 lat. 

– czas trwania programu do 15 min. 

 

3. Prezentacja programu: 

a) Kat. Ia – program dowolny, 
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b) Kat. Ib – obowiązkowo jedną z dwóch propozycji utworu Stanisława Moniuszki, 

reszta programu dowolna, 

c) Kat. Ic – obowiązkowo utwór Stanisława Moniuszki – Dwie zorze, reszta programu 

dowolna, 

d) Kat. I d – obowiązkowo utwór Stanisława Moniuszki – Jako od wichru, reszta 

programu dowolna, 

e) Kat. Ie, II, III, IV, V – program dowolny. 

 

Utwory Stanisława Moniuszki zostały przesłane jako załącznik nr 1 wraz z regulaminem 

Konkursu (do pobrania również na stronie Szkoły psm.soleckujawski.pl w zakładce Konkursy 

-> III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy). 

 

4. Nie będzie możliwości zmiany repertuaru po przyjęciu zgłoszenia. 

 

5. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w aulach im. Kazimierza Serockiego oraz  

im. Ireny Santor w Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim , 

ul. 23 Stycznia 13. 

 

6. Koncerty okolicznościowe realizowane będą w  Soleckim Centrum Kultury w Solcu 

Kujawskim ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1 

 

7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia nut prezentowanego programu w 3 

egzemplarzach (ksero). Brak nut spowoduje dyskwalifikację uczestnika. 

 

8. Program uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury powołane przez Organizatora 

– wg skali punktowej 1 – 25 .  

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 od 23 pkt - I nagroda,  

 od 22 pkt - II nagroda,  

 od 21 pkt-  III nagroda, 

 od 20 pkt - wyróżnienia.   

Decyzje Jury są ostateczne. 

 

9. Kolejność występów ustala się alfabetycznie. 

 

10. Laureaci  Konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody, o ich podziale 

zdecyduje Jury. 

 

11. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

 

12. Kartę zgłoszenia należy wypełnić komputerowo i przesłać wraz z załącznikiem oraz 

dowodem wpłaty wpisowego do biura organizacyjnego  mailowo 

konkursy@psm.soleckujawski.pl z dopiskiem ,,III Międzynarodowy Konkurs 

Akordeonowy’’ lub listownie Szkoła Muzyczna I st., ul. 23 stycznia 13, 86-050 Solec 

Kujawski.   
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13. Termin dokonywania zgłoszeń upływa dnia 19.04.2019 roku.  W przypadku zgłoszeń 

tradycyjną formą, o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego 

lub potwierdzenia nadania przesyłki. 

 

14. Opłatę wpisowego należy uiszczać na konto: 

 

Bank Spółdzielczy   O/Solec Kujawski         

numer konta : 02 8164 0001 2002 0010 1459 0001 

      SWIFT CODE:  GBWCPLPP (dla przelewów zagranicznych !) 

 Soliści =   100 zł 

 Zespoły = 150 zł 

 Uczestnicy zagraniczni mogą dokonywać wpłat w biurze organizacyjnym 

bezpośrednio po przyjeździe. 

 

15. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, którego zgłoszenie 

zostało przyjęte nie przystąpi do uczestnictwa w Konkursie. 

 

16. Zgłoszenia uczestników przechowywane są przez współorganizatora Konkursu (Szkołę 

Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim). Zgłoszenia uczestników, 

którzy nie wezmą udziału w konkursie zostaną zniszczone. 

 

17. Informację o nie przystąpieniu uczestnika do Konkursu z różnych przyczyn 

losowych należy zgłosić współorganizatorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym 

konkurs tj. do 28 maja 2019 r.  

 

18. Zwycięzcy poszczególnych kategorii uczestniczą w koncercie laureatów. 

 

19. Organizator oraz Współorganizator (Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w 

Solcu Kujawskim) mają prawo do rozpowszechniania nagrań audiowizualnych. 

 

20. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela sekretariat Szkoły Muzycznej                      

I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim, pod numerem telefonu  609 469 610, 

email: konkursy@psm.soleckujawski.pl oraz Koordynator Konkursu 

dyrektor@psm.soleckujawski.pl. 

 

21. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznacznie z zapoznaniem się oraz 

zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. 

 

22. Koszty: przejazdów, noclegów i wyżywienia, uczestnicy, nauczyciele 

i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie. 
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Załącznik do Regulaminu III Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Stanisława Moniuszki 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 – RODO Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego 

dalej RODO, Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim informuje, że: 

 

1.Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim 

oraz Prezes Stowarzyszenia ,, Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu’’ – mgr Wiesław Nowak 

Dane kontaktowe współadministratorów to: 

Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim 

ul. 23 Stycznia 13 

86-050 Solec Kujawski 

Tel.: 605 469 610 

e-mail: psm@soleckujawski.pl 

Stowarzyszenie ,,Edukacja Muzyczna Droga Sukcesu’’ 

ul. 23 Stycznia 13/9 

86-050 Solec Kujawski 

Tel. 605 469 610 

e-mail: konkursy@psm.soleckujawski.pl 

 

2. Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 

Pani/Pana dziecka w celach konkursowych w związku z: 

1) Prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją Konkursu,  

2) Kontrolowaniem wpłat rejestracyjnych, 

3) Ogłoszeniem wyników Konkursu oraz przyznaniem nagród, 

4) Promowaniem szkoły oraz Konkursu, 

7) Udzieleniem niezbędnej opieki medycznej,  

8) Potrzebą kontaktu z Panią/Panem w sytuacji tego wymagającej;  

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez Stowarzyszenie ,,Edukacja Muzyczna Drogą 

Sukcesu’’. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach uczestników, którzy nie przystąpią do 

Konkursu nie będą przechowywane i zostaną zniszczone. Wyjątek stanowią dane zawarte w 

wydrukowanym znacznie wcześniej programie Konkursu tj. imię i nazwisko uczestnika oraz 

nazwa szkoły, do której uczęszcza. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez 

czas określony przepisami prawa. 

 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

 żądania udostępniania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, 

 ich sprostowania, 
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 ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 przenoszenia danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka gdy przetwarzanie odbywa się w celu 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a sprzeciw jest uzasadniony przez 

szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a albo w której znalazło się Pani/Pana 

dziecko.  

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem 

zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych 

osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać 

zrealizowane względem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka cele określone w pkt 3. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały 

automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 


