REGULAMIN
IV Konfrontacji Skrzypcowych
Gdynia 2019
25 maja 2019r.
Organizatorem IV Konfrontacji Skrzypcowych dla Szkół Muzycznych II Stopnia
jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni.
IV Konfrontacje Skrzypcowe odbędą się 25.05.2019r.
w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

1.

W Konfrontacjach mogą uczestniczyć uczniowie klas skrzypiec szkół muzycznych II stopnia.

2.

Przesłuchania będą miały formę jednoetapowego konkursu.

3.

Uczniowie będą występowali w 3 grupach:

4.



uczniowie klas I-II SM II st.



uczniowie klas III-IV SM II st.



uczniowie klas V-VI SM II st.

Uczestnicy grup są zobowiązani do wykonania:


dowolnej etiudy, bądź kaprysu



utworu dowolnego z towarzyszeniem fortepianu, który nie może być częścią większej
formy cyklicznej

Cały program należy wykonać z pamięci.
5.

W skład Jury wchodzą między innymi chętni nauczyciele prowadzący, których uczniowie
biorą udział w Konfrontacjach. Przewodniczącym jest prof. Bartosz Bryła (Akademia
Muzyczna – Poznań)

6.

Nauczyciele mają prawo do wyróżnienia uczestników w każdej grupie na specjalnie
przygotowanych kartach. Ilość uczestników, których może wyróżnić każdy juror jest ustalana
kolegialnie na bieżąco.

7.

Wykonanie programu Jury będzie oceniało w skali o 1 do 25 punktów.

8.

Nauczyciel prowadzący nie może głosować na własnego ucznia.

9.

Ilość laureatów określają jurorzy po wysłuchaniu całej grupy.

10. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
11. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu przesłuchań.

12. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Konfrontacjach dowolną ilość uczniów.
13. Zgłoszenia proszę nadsyłać mailem wyłącznie na załączonej „Karcie zgłoszenia ucznia”
w terminie do 5 maja 2019r.
14. Kandydaci sami pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego noclegu.
15. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 70 zł od
każdego uczestnika :
Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
ul. Biskupa Dominika 13 A, 81-402 Gdynia
07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

z dopiskiem: Darowizna na IV Konfrontacje Skrzypcowe

16. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
17. Wszystkich informacji dotyczących IV Konfrontacji Skrzypcowych udziela prof. Małgorzata
Skorupa tel. 692 985 621, malgorzata.violin@gmail.com

§
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 IV Konfrontacji Skrzypcowych, 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,
b) datę urodzenia
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

