REGULAMIN
XI Tarnobrzeskiego Konkursu Akordeonowego - ONLINE
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu oraz Rada Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu
2. Celem imprezy jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia.
3. Konkurs odbędzie się online. Publikowanie nagrań do 14 maja 2021 r.
•

Uczestnik dokonuje nagrania (preferowana jakość HD – 1080p) całości występu (jeden plik bez
cięcia, montowania, obróbki audio lub video) wykonanego ze statywu w odległości ok. 3 m od
wykonawcy (widoczny pełen obraz wykonawcy: głowa, stopy, otwarty miech).

•

Nagranie musi zostać opublikowane w serwisie YouTube najpóźniej do 14 maja 2021 r.
(widoczność pliku „Publiczny”) i dostępne do 24 maja 2021 r.

•

Tytuł publikowanego nagrania musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły oraz
grupę konkursową. W opisie umieszczamy: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, grupę
konkursową, repertuar (kompozytor, tytuł utworu, części) oraz dopisek XI Tarnobrzeski
Konkurs Akordeonowy 2021.

•

Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie przesłanego
nagrania przez organizatorów za pośrednictwem własnych stron internetowych i zaprzyjaźnionych
serwisów.

4. Wpisowe na konkurs w wysokości 60 złotych należy wpłacić na konto: Rada Rodziców PSM I st.
w Tarnobrzegu - nr 13 9434 0002 2001 1000 4125 0001 z dopiskiem: XI TKA – nazwisko i imię
uczestnika. Wpłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji konkursu.
5. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów sześcioletniego i czteroletniego cyklu nauczania sekcji
akordeonu szkół muzycznych pierwszego stopnia.
6. Prezentacje uczestników odbywać się będą w trzech grupach:
grupa I
-

uczniowie klasy I - II cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy I cyklu czteroletniego;

grupa II
-

uczniowie klasy III-IV cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy II cyklu czteroletniego;

grupa III
-

uczniowie kl. V–VI cyklu sześcioletniego oraz uczniowie kl. III-IV cyklu czteroletniego.

7. Program konkursu, dla wszystkich grup, obejmuje dowolnie wybrane utwory, zróżnicowane pod
względem stylu, formy i charakteru, wykonane w całości z pamięci.
8. Limity czasowe prezentacji:
I grupa – do 6 minut;
II i III grupa – od 6 do 12 minut
9. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
10. Decyzje Jury są nieodwołalne.
11.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w formie elektronicznej; nagrody
rzeczowe, laureatom konkursu, zostaną przesłane pocztą na adres zamieszkania uczestnika.
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12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań video w ramach promocji konkursu
i szkoły.
13. Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 roku za
pośrednictwem formularza elektronicznego:

https://forms.gle/p6Mnico773CbPVop6
(link dostępny także na stronie szkoły w zakładce „Konkursy”).
14. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 24 maja 2021 r. na stronie internetowej organizatora
konkursu (https://tarnobrzeg.muzyczna.com.pl)
15. Wyniki zostaną przesłane drogą mailową do wszystkich szkół mających swoich uczestników
w konkursie, kolejnego dnia po zakończeniu konkursu.
16. Zapytania w sprawie konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: psm.tg@wp.pl
17. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku w mediach
i na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dla celów związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Uczestnicy / rodzice / prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych.
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu,
b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 733-337-421, e-mail:
mateusz.siembab@hebenpolska.pl ,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu akordeonowego pn.
XI Tarnobrzeski Konkurs Akordeonowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
d) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda przesłana na Karcie Zgłoszenia na
konkurs.
e) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt c.
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g) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
h) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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