VII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Kolorowe nutki”
19 kwietnia 2023 r.
Regulamin konkursu

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I st. im. ks. kard. Franciszka
Macharskiego w Krakowie.
2. Celem konkursu jest:
• prezentacja uczniów,
• promowanie twórczości polskich kompozytorów,
• wymiana doświadczeń pedagogicznych,
• promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży.
3. Warunki uczestnictwa
• uczestnikami konkursu będą uczniowie klas I-VI cyklu sześcioletniego i I-IV cyklu czteroletniego
szkół muzycznych I stopnia oraz I i II szkół muzycznych II stopnia i odpowiadających im klas VII i VIII
szkół muzycznych I stopnia;
• uczestnicy będą oceniani w następujących grupach:
Gr. I: kl. I i II cyklu sześcioletniego (I st.)
Gr. II: kl. III i IV cyklu sześcioletniego (I st.)
Gr. III: kl. V i VI cyklu sześcioletniego (I st.)
Gr. IV: kl. VII i VIII szkół muzycznych I st. o ośmioletnim cyklu kształcenia oraz klas I i II szkół
muzycznych II st.
Gr. V: kl. I i II cyklu czteroletniego (I st.)
Gr. VI: kl. III i IV cyklu czteroletniego (I st.)
• każdy uczestnik wykona z pamięci jeden utwór o problematyce technicznej (etiuda, toccata itp.)
i utwór dowolnie wybrany, o odmiennym charakterze. Wymagane jest, aby jeden z utworów był
skomponowany przez polskiego kompozytora. Utwory muszą być zgodne z programem nauczania
dla danej klasy lub wyższej.
• chętni do udziału w konkursie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, najlepiej w formie
elektronicznej oraz podpisanie formularza zgody RODO i przesłanie ich na adres
kontakt@asm1.edu.pl oraz wpłatę wpisowego do 10 marca 2023 r. Opłatę w wysokości 100 zł.
należy wpłacić na nr rachunku Alior Bank 30 2490 0005 0000 4520 9220 0792. Uwaga: liczba
uczestników konkursu jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
4. Przebieg konkursu:
• prezentacje odbędą się 19 kwietnia w auli Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie przy ul.
Prostej 35a od godz. 9.00,
• przesłuchania są jednoetapowe i otwarte dla publiczności,
• kolejność prób i występów zostanie podana do dnia 5 kwietnia.
5. Jury
Wykonania konkursowe będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzić będą nauczyciele
fortepianu szkół i uczelni muzycznych. Uczniowie jurorów nie mogą brać udziału w konkursie.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań i podliczeniu średniej ilości punktów
uzyskanej przez każdego uczestnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których uczestnicy zostaną
powiadomieni.
8. Decyzje jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
9. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.
10. Nagrody
Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia w formie upominków.
11. Koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
12. Dodatkowe pytania należy kierować do mgr Urszuli Dereń-Kokoszki, tel. 668 580 533.
13. Zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony wizerunku podczas konkursu „Kolorowe nutki”
organizowanego przez administratora danych
‣
Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg
konkursu dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy.
‣
Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości konkursu osób przebywających na
terenie konkursu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji
przebiegu konkursu, reklamowych oraz promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
‣
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f),
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6. ust.
1 lit. e RODO) 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 dalej RODO).
‣
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku
przez uczestników konkursu.
‣
Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator odbierze
stosowną zgodę (wzór załączony do niniejszego regulaminu) dla realizacji celów określonych
regulaminie.
‣
Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych lub żądać usunięcia swoich
danych osobowych, prawa uczestnika szczegółowo określone zostały w klauzuli informacyjnej
dołączonej do karty zgłoszeniowej do konkursu oraz dostępnej pod adresem http://asm1.edu.pl/naszaszkola/polityka-prywatnosci/
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie i życzymy wielu sukcesów!

