REGULAMIN
XXI Gdyńskiego Konkursu Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej
29 marca 2019 r.
1. Celem Gdyńskiego Konkursu Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej jest zachęcanie
uczniów do wspólnego muzykowania a pedagogów do trudnej, lecz ciekawej pracy nad
tą formą muzyki oraz propagowanie literatury.
2. Konkurs dotyczy zespołów smyczkowych od duetu do oktetu i obejmuje klasy I – VI
cyklu sześcioletniego oraz klasy I – IV cyklu czteroletniego w dwóch grupach:
młodszej: klasy I – IV cyklu sześcioletniego;
starszej: klasy V, VI cyklu sześcioletniego oraz klasy I – IV cyklu czteroletniego.
a/ grupa młodsza – program dowolny 5 - 10 min.
b/ grupa starsza - program dowolny 8 - 15 minut.
3. O podziale na grupy decyduje Jury.
4. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu zespołowi smyczkowemu przez inne
instrumenty, akompaniować zespołowi mogą wyłącznie uczniowie.
5. W myśl wyżej wymienionego regulaminu zespołu nie tworzy solista
z akompaniamentem fortepianu, gitary lub innego instrumentu nie będącego
instrumentem smyczkowym .
6. Na karcie zgłoszenia prosimy o podawanie nazwiska pedagoga przygotowującego
zespół.
7. Wszystkie szkoły i uczestnicy otrzymają dyplomy, a najlepsze wykonania zostaną
nagrodzone.
8. Wykonanie zespołów będzie oceniać Jury, którego werdykt jest ostateczny.
9. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie laureatów.
10. Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy nadsyłać do 16 marca 2019 r. na adres:
SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA w Gdyni
81 – 402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 13a
tel./fax. 0/58 622-06-33
lub mailem: szkolamuz.gdynia@wp.pl
lub faxem: 58/622 06 33
Do zgłoszenia prosimy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.
Uprzejmie informujemy, że wpłata od każdego zespołu wynosi:
duety i tria - 90 zł kwartety - 120 zł, powyżej kwartetu – 150 zł i nie podlega zwrotowi.
Wpłaty należy dokonać na konto w terminie do dnia 16 marca 2019 r. włącznie.
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283 z dopiskiem:
organizacja konkursu Dziecięca Kameralistyka Smyczkowa

Serdecznie zachęcamy do wspólnego muzykowania.

§
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Szkoła
Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Gdyni, przy ul. Biskupa Dominika 13 a. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia XXI Gdyńskiego Konkursu Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej, a także
w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

........................................
pieczątka szkoły
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Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Gdyni, przy ul. Biskupa Dominika 13a;
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
…...........................................................................................
(data i podpis uczestnika/rodzica(opiekuna))
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Biskupa
Dominika 13a. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
…...........................................................................................
(data i podpis uczestnika/rodzica (opiekuna))
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku
1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia
z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Biskupa Dominika 13 a, na potrzeby XXI Gdyńskiego Konkursu Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz
w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronach Szkoły
Muzycznej I i II stopnia oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
………………………………………………………………………….
(data i podpis uczestnika/rodzica(opiekuna))

*niepotrzebne skreślić

