ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
__________________________________________________________________________________________________________________
konkursy.moniuszko@gmail.com 03-775 Warszawa ul. Kawęczyńska 23/25 tel./fax. 22 619-04-64

Warszawa, dn. 16 września 2021r.

XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„MINIATURA FORTEPIANOWA”
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest ZSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie.
2. Celem konkursu jest popularyzacja formy miniatury fortepianowej oraz konfrontacja
osiągnięć pianistycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia.
3. Uprzejmie przypominamy, że miniatura to forma wywodząca się z pieśni solowej
i tańca zatem wykluczone są utwory polifoniczne, etiudy /z wyjątkiem etiud z tytułem/
i części sonatin.
4. Konkurs odbędzie się w dniu 27-11-2021 /sobota/ w ZSM I st. im. St. Moniuszki
w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 23/25
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia klas I-VI.
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech grupach wiekowych:
grupa I

kl. I-II cykl 6 letni

grupa II

kl. III-IV cykl 6-letni oraz kl. I-II cykl 4 letni

grupa III

kl. V-VI cykl 6 letni oraz kl. III-IV cykl 4 letni

7. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch kontrastujących miniatur
– w tym obowiązkowo jeden utwór kompozytora polskiego. Klasy VI cyklu
dziecięcego i klasy IV cyklu młodzieżowego mogą wykonać program składający
się z utworu kantylenowego i utworu polifonicznego.
8. Program należy wykonać z pamięci.
9. Przesłuchania są publiczne, jednoetapowe.
10. Kolejność występów uczniów określają organizatorzy.
11. Występy uczestników konkursu będzie oceniać Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 140 zł
na konto Stowarzyszenia „Praska Muza” nr konta
55 1240 6074 1111 0010 2944 6383 z dopiskiem MINIATURA FORTEPIANOWA.
13. Zgłoszenia uczestników wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na
adres e-mail szkoły konkursy.moniuszko@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18.11.2021 r.
14. Zgłoszenia bez dołączonego dowodu wpłaty nie będą przyjmowane.

KARTA ZGŁOSZENIA
XIII Międzyszkolny Konkurs „Miniatura fortepianowa”
27 listopada 2021 r.
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2.

KOMPOZYTOR
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KARTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE, PISMEM DRUKOWANYM LUB KOMPUTEROWO

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia
oraz publikację moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich
materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem pn. XII Międzyszkolny
Konkurs „Miniatura Fortepianowa”, w tym na stronie internetowej Organizatora.
……………………………………………………………… data i podpis Uczestnika (w przypadku
Uczestników niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny) Realizując wymagania
określone w 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
(dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem udziału
w konkursie pn. XIII Międzyszkolny Konkurs „Miniatura Fortepianowa” (dalej „Konkurs”) jest
Zespół Szkół Muzycznych I st. im. St. Moniuszki z siedzibą w Warszawie, ul. Kawęczyńska 23/25,
NIP: 113-268-60-41 (dalej: „Administrator” lub „Organizator konkursu”).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika można
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
• mailowo: zsm.moniuszko@gmail.com lub
• listownie na adres korespondencyjny Administratora Zespół Szkół Muzycznych I st.
im. St. Moniuszki ul. Kawęczyńska 23/25, 03 – 775 Warszawa
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzców i wręczenia nagród oraz w celu opublikowania na stronie internetowej Organizatora
imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji oraz
uczestniczenia w Konkursie, co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie
równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z udziału w Konkursie.
5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będzie Stowarzyszenie „Praska Muza” z siedzibą
w Warszawie 03-477 ul. Szymanowskiego 7 lok. 98 NIP 1132786995, organizator wykonawczy
Konkursu.
6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu, tj. od dnia zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie do końca roku
szkolnego, w którym Konkurs zorganizowano lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w
zależności od tego, który z terminów jest wcześniejszy, z tym, że opublikowane na stronie
internetowej Organizatora konkursu materiały promujące Konkurs pozostaną na stronie do czasu
wycofania zgody na ich publikację. Działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody
pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z RODO.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres
organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

