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Regulamin
1. XII Regionalny Konkurs Skrzypcowy „Skrzypcowe spotkania” -

edycja

online - organizowany jest przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st.
im. K. Lipińskiego w Lublinie i odbędzie się w formie prezentacji
przesłanych nagrań .
Specyfikacja nagrań:
- na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności
aparat gry wraz z całym instrumentem),
- nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować,
nie składać z kilku ujęć),
- film powinien być nagrany w poziomie,
- każdy utwór należy nagrać w osobnym pliku,
- nagranie prosimy przesłać na adres:
skrzypcowespotkania@osmuzlublin.pl

do

dnia

2

kwietnia

2021r.

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, programu, klasy, cyklu
kształcenia, nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela.
2. XII Regionalny Konkurs Skrzypcowy „Skrzypcowe spotkania” organizowany
jest dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia klas 1-6 cyklu 6-letniego.
3. Program konkursu obejmuje:

- w klasie 1 wykonanie jednego utworu dowolnego, z wyłączeniem formy
koncertu
i sonaty.
- w klasach 2-6 wykonanie dowolnej etiudy z programu nauczania danej klasy
lub wyższej oraz jednego, wybranego utworu dowolnego, z wyłączeniem formy
koncertu i sonaty,

w sposób najciekawszy pod względem wykonawczym

i interpretacyjnym. Wyboru etiudy i utworu dowolnego dokonuje nauczyciel.
Program należy wykonać z pamięci.
Utwory należy nagrać z towarzyszeniem akompaniamentu.
4. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Jury przyzna tytuły laureata
i wyróżnienia dla każdej z klas oddzielnie .
5. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
6. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestników na załączonej karcie
do dnia 2 kwietnia 2021r. wraz z dowodem wpłaty 50 zł. tytułem wpisowego
na adres: skrzypcowespotkania@osmuzlublin.pl.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Wpłat proszę dokonywać na konto Rady Rodziców przy OSM i II st.
im. K. Lipińskiego nr konta 71 1020 3150 0000 3102 0002 9314
tytułem "konkurs skrzypcowy"
Zgłoszenia prosimy wypełniać czytelnie najlepiej pismem drukowanym.
Nagrania proszę przesłać do 2 kwietnia 2021r. na adres:
skrzypcowespotkania@osmuzlublin.pl

Wyniki zostaną ogłoszone do 19 kwietnia 2021r. i przesłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
7. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie
internetowej szkoły: www.osmuzlublin.pl
8. Przewodniczącą jury XII Regionalnego Konkursu Skrzypcowego
„Skrzypcowe spotkania” jest prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie, Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dodatkowych informacji udzielają:
Marta Ostańska tel. 500 533 334,
Marta Augustowska tel. 605 228 154
Katarzyna Kostrzewa tel. 888 777 088

10. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Karola Lipińskiego w Lublinie ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin NIP 946-18-29-652,
REGON 000277724 Telefon: 81 532 69 21, e-mail: sekretariat@osmuzlublin.pl
2. 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
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia XII
Regionalnego Konkursu Skrzypcowego „Skrzypcowe spotkania” edycja online.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:
• zgoda na przetwarzanie danych w postaci wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz
szkolnym fanpage’u (art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Organizatora konkursu
oraz szkolnym fanpage’u (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.
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 konkursu w
minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego jego przebiegu.
8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań konkursu. Dane
osobowe będą przetwarzanie przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wyłonienia
zwycięzcy.
9. 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
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
11. Przetwarzanie danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook wiąże się
z transferem tych danych po za granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszelkie
informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook dostępne są na stronie
internetowej www.osmuzlublin.pl zakładka RODO – Klauzula informacyjna Facebook oraz w
Polityce Prywatności opublikowanej przez firmę Facebook dostępnej pod adresem
www.facebook.com/privacy/explanation.
12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przyjęcia
zgłoszenia, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu oraz przesłania dyplomów
uczestnictwa.
13. Dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i retuszowania, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, w celach informacyjnych i promocyjnych konkursu.
14. Akceptacja Regulaminu Festiwalu oraz wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgód wskazanych w pkt.4 niniejszego rozdziału.

