X Regionalny Festiwal Pianistyczny
„MUZYCZNE INSPIRACJE 2021 ONLINE”
23-24 kwietnia

Regulamin Festiwalu
I. Organizator:
1. Organizatorem Regionalnego Festiwalu Pianistycznego jest sekcja klawiszowa
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie,
ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin.
II. Rodzaj i zasięg festiwalu:
1. Festiwal jest jednoetapowy i przeznaczony dla uczniów klas fortepianu szkół
muzycznych I stopnia.
2. Festiwal ma zasięg regionalny.
III. Termin, sposób przeprowadzenia, cel Festiwalu
1. Termin: 23-24 kwietnia 2021r.
2. Sposób przeprowadzenia: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju
Regionalny Festiwal Pianistyczny Muzyczne Inspiracje 2021 odbędzie się w wersji
on-line (na podstawie wysłanych nagrań audio-video). Na prośbę organizatora
konkursu uczestnik wyraża zgodę do upublicznienia nagrania oraz udostępnienia go
na stronie Szkoły.
3. Cel: Prezentacja umiejętności, promocja młodych talentów oraz wymiana
doświadczeń pedagogicznych.
IV. Wymagania dotyczące nagrań
Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:
1. Film ma stanowić jeden niepodzielny plik zrealizowany ze statywu, nie może być
sklejany z kilku nagrań.
2. Ze względów technicznych nagranie musi zostać zamieszczone w ogólnodostępnym
serwisie YouTube w trybie niepublicznym za pomocą, którego Jury otrzyma dostęp
do przesłanych materiałów audio-wideo.

3. Dostęp do nagrania nie może być blokowany do dnia ogłoszenia wyników.
4. Na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy przy dobrym oświetleniu.
5. Zaleca się, aby uczestnik przestrzegał odpowiedniego ubioru.
6. Nagranie ma być zrealizowane wyłącznie na instrumencie akustycznym – nagrania
na instrumentach elektronicznych nie będą brane pod uwagę.
7. Tytuł nagrania ma obejmować: imię i nazwisko uczestnika, kategorię, typ szkoły (np.
Mikołaj Nowakowski – klasa 1/6 PSM I st w ...)
8. Opis nagrania ma obejmować repertuar z uwzględnieniem: kompozytora, tytułu
utworu, numerów, opusów, części itp.
9. Nagranie może być zrealizowane z użyciem kamery, smartfona, komputera lub
tabletu w jakości umożliwiającej ocenę uczestnika (preferowana jakość HD) –
w przypadku jakości uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika
organizatorzy mają prawo zażądać ponownego umieszczenia nagrania w serwisie.
Odpowiedzialność za ostateczny kształt i jakość techniczną nagrania leży po stronie
kandydata.
V. Struktura i program Festiwalu:
1. Festiwal odbywa się w trzech grupach:
- Kategoria A: uczniowie klas 1-2 C6 oraz I C4
- Kategoria B: uczniowie klas 3-4 C6 oraz kl. II C4
- Kategoria C: uczniowie klas 5-6 C6 oraz kl. III i IV C4
2. Program Festiwalu obejmuje wykonanie dwóch utworów dowolnych o zdecydowanie
zróżnicowanym charakterze. Program należy wykonać z pamięci.
VI. Zgłoszenia:
1. Regulamin Festiwalu oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
internetowej Organizatora.
2. Wpisowe za udział w Festiwalu wynosi 30 zł od każdego uczestnika –wpisowe nie
podlega zwrotowi.
3. Osoby, które w 2020 r. wysłały zgłoszenie na Festiwal i uiściły wpisowe,
w tegorocznej edycji są z niego zwolnione.
4. Wpisowe należy kierować na konto OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie:
Nr konta
69 1010 1339 0031 3113 9134 0000 z dopiskiem: Darowizna
z przeznaczeniem na Festiwal „MUZYCZNE INSPIRACJE 2021 ONLINE”.
5. Wypełnione i podpisane dokumenty: formularz zgłoszeniowy oraz dowód wpłaty
wpisowego należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@osmuzlublin.pl do dnia 15 marca 2021r.
6. Link
do
nagrania
festiwalowego
należy
przesłać
na
adres
sekretariat@osmuzlublin.pl najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2021r. do godziny
24:00. W mailu zawierającym link do nagrania powinny być także następujące

informacje: imię i nazwisko, klasa i cykl, nazwa szkoły oraz nauczyciel
prowadzący.
7. Poprzez wysłanie zgłoszenia na Festiwal uczestnicy i ich opiekunowie prawni
akceptują warunki opisane w Regulaminie Festiwalu i jednocześnie:
a) Przyjmują do wiadomości, że uczestniczenie w Festiwalu jest jednoznaczne ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu,
b) oświadczają, że mają pełne prawa do nagrań, które zgłaszają do Festiwalu,
c) zezwalają na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach Szkoły,
d) zezwalają na udostępnianie swoich nagrań na stronie Szkoły oraz w innych
miejscach związanych z promocją Festiwalu i Szkoły,
e) zezwalają na wykorzystanie swoich nagrań jako elementów innych nagrań np. w
kolażu muzycznym podsumowującym Festiwal,
f) zezwalają na publikację danych osobowych na stronie internetowej organizatora
Festiwalu www.osmuzlublin.pl
8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Laureaci
i wyróżnieni otrzymają dyplomy honorowe oraz nagrody rzeczowe. O przydziale
nagród decyduje Jury.
VII. Jury:
1. Uczestników Festiwalu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Decyzje
jury są ostateczne i niepodważalne.
VIII. Wyniki:
1. Wyniki Festiwalu zostaną ogłoszone na stronie Szkoły w dniu 24 kwietnia 2021r. Nie
przewiduje się Koncertu Laureatów.
IX. Ochrona danych osobowych:

1.

2.

3.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin NIP 94618-29-652, REGON 000277724 Telefon: 81 532 69 21, e-mail:
sekretariat@osmuzlublin.pl
Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iwona.ja@osmuzlublin.pl
Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
X REGIONALNEGO FESTIWALU PIANISTYCZNEGO MUZYCZNE INSPIRACJE
2021 ONLINE.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:
• zgoda na przetwarzanie danych w postaci wizerunku (art.6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 2016/679)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Organizatora
Festiwalu (art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Organizatora konkursu (art.6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia 2016/679) w postaci przyjęcia zgłoszenia konkursowego oraz
wyłonienia zwycięzcy.
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureata konkursu jest (art. 6
ust.1 lit. c Rozporządzenia 2016/679) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na
Organizatorze Festiwalu wynikającego z uregulowań rachunkowo-księgowych.
5. Przesłanie nagrania konkursowego sygnowanego danymi osobowymi autora jest
jednocześnie świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu.
6. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@osmuzlublin.pl
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uczestniczącym w realizacji
Festiwalu w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego przebiegu
Festiwalu.
8. Opublikowanie nagrania w serwisie YouTube wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora danych wskazanego w Polityce Prywatności
serwisu i wiąże się z przekazywaniem danych po za Europejski Obszar Gospodarczy
na co Organizator Festiwalu nie ma wpływu.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez serwis YouTube dostępne
są pod adresem www.support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań Festiwalu.
Dane osobowe laureata będą przetwarzanie przez okres 6 lat. Wizerunek a także dane
osobowe laureatów przetwarzane na stronie internetowej szkoły będą przez okres 12
miesięcy od dnia ich opublikowania.
10. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
4.

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przyjęcia
zgłoszenia, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu i wysyłki Nagród.
13. Akceptacja Regulaminu Festiwalu oraz wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgód wskazanych w rozdziale VI pkt.7.
Wszelkie zapytania związane
aleksandra.mi@osmuzlublin.pl

z

Festiwalem

można

kierować

na

adres:

