II MAŁOPOLSKI KONKURS SRZYPCOWY
Kalwaria Zebrzydowska, 10 - 11 maja 2019 r.

Organizator:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
kontakt: smkalwaria@interia.pl

REGULAMIN
§I
1. Organizatorem „II Małopolskiego Konkursu Skrzypcowego” jest Szkoła Muzyczna
I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej.
2. Honorowy patronat nad Konkursem

obejmuje

Rektor

Akademii

Muzycznej

w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Krawczyński oraz Burmistrz Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty.
3. Konkurs odbywa się cyklicznie co dwa lata, II edycja odbędzie się 10 - 11 maja 2019 r.
w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ul. Broniewskiego 3.
4. Celem Konkursu jest stworzenie młodym skrzypkom możliwości artystycznej
prezentacji przygotowanego programu, poznanie i poszerzenie wykonywanej literatury
skrzypcowej, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami oraz integracja środowiska
muzycznego.
5. Konkurs ma zasięg regionalny. Zapraszamy do udziału uczestników ze szkół
województwa

małopolskiego

oraz

sąsiednich

województw:

śląskiego,

świętokrzyskiego i podkarpackiego.
6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia
posiadających uprawnienia szkół publicznych.
7. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
8. Laureaci pierwszych nagród w poprzednich konkursach nie mogą uczestniczyć w tej
samej grupie wiekowej.
9. Grupy konkursowe:

Grupa I

– uczniowie klas I-II c.6 oraz I c.4

Grupa II

– uczniowie klas III-IV c.6 oraz II c.4

Grupa III

– uczniowie klas V-VI c.6 oraz III-IV c.4

10. Obowiązujący program Konkursu według grup:
Grupa I

– dwa kontrastujące utwory dowolne

Grupa II

– utwór dowolny (miniatura)
– koncert (cz. I lub cz. III)

Grupa III

– utwór dowolny (miniatura)
– koncert (cz. I lub cz. III)
§ II

1. Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup.
2. Kolejność

występów

ustalona

zostanie

alfabetycznie

od

wylosowanej

przez Organizatora litery.
3. Harmonogram występów po opublikowaniu nie może ulec zmianie.
4. Przesłuchania uczestników są otwarte dla publiczności.
5. Program występu musi być wykonany z pamięci.
6. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość występu z akompaniatorem
zapewnionym przez Organizatora. Chęć skorzystania z tej możliwości należy wyrazić
w formularzu zgłoszeniowym lub skontaktować się z Organizatorem najpóźniej do
26 kwietnia 2019 roku. Materiały nutowe należy przesłać pocztą elektroniczną.
7. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Szkołę Muzyczną I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej autorskie prawa majątkowe związane z:
⎯ wykonywaniem utworów podczas Konkursu i Koncertu Laureatów,
⎯ prawami do wizerunku własnego, wykonywanego wszystkimi technikami
fotograficznymi i nagraniowymi, utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie
i Koncercie Laureatów.

8. Za udział w Koncercie Laureatów oraz za dokonane w celach dokumentacji
i promocji Konkursu nagrania fonograficzne, radiowe i telewizyjne, uczestnicy nie
mogą wnosić roszczeń finansowych.
§ III
1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Rektora Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
2. Postanowienia Jury są nieodwołalne. W przypadku rozbieżności w interpretacji
Regulaminu, o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury.
3. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplom uczestnictwa.
4. Konkurs zakończy się Koncertem Laureatów połączonym z ceremonią wręczenia
nagród i dyplomów na którym obecność laureatów jest obowiązkowa.
5. Wyznaczeni przez Jury Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu
na Koncercie Laureatów.
6. Nieobecność laureata na finałowym koncercie oznacza jego rezygnację z wszelkich
nagród. Nagrody dla laureatów i wyróżnionych można odebrać tylko podczas Koncertu
Laureatów.
§ IV
1. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz dyplomy.
Grupa I
⎯ I miejsce – 300 zł
⎯ II miejsce – 200 zł
⎯ III miejsce – 100 zł
Grupa II
⎯ I miejsce – 400 zł
⎯ II miejsce – 200 zł
⎯ III miejsce – 100 zł
Grupa III
⎯ I miejsce – 600 zł

⎯ II miejsce – 400 zł
⎯ III miejsce – 200 zł
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych a także do
utworzenia innych miejsc/wyróżnień.
§V
1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać poprzez przesłanie drogą elektroniczną
na adres: smkalwaria@interia.pl wypełnionej karty zgłoszenia oraz potwierdzenia
wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r.
2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o przyjęciu do Konkursu decydować będzie
kolejność ich nadsyłania.
3. Opłatę wpisową w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 26 kwietnia 2019 na konto:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
13 8119 0001 0012 9046 3000 0010
z dopiskiem „Konkurs Skrzypcowy 2019 - [imię i nazwisko uczestnika]”.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, opłata nie podlega zwrotowi.
5. Harmonogram przebiegu Konkursu oraz wszelkie istotne informacje zostaną
umieszczone na stronie internetowej Organizatora: smkalwaria.pl/konkurs.
6. Koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy Konkursu
pokrywają we własnym zakresie.
7. Karta zgłoszenia, Regulamin Konkursu oraz bieżące szczegółowe informacje dotyczące
konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.smkalwaria.pl/konkurs
8. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodms@giga-net.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. f i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące
zaangażowane w konkurs
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu,
w którym zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących
Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) lub do wycofania Pani/Pana zgody bądź
zgłoszenia sprzeciwu
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

