
REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie i Wójt
Gminy Kościan. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. 

3. Celem konkursu jest promocja utalentowanych uczniów, możliwość konfrontacji ich

umiejętności oraz popularyzacja muzyki fortepianowej. 

4.  Konkurs  odbędzie  się  w dniach 28-30 kwietnia  2021  r.  Ze  względu  na  sytuację

epidemiczną  oraz  bezpieczeństwo  uczestników,  obecna  edycja  będzie  realizowana
w formie zdalnej – na podstawie przesłanych nagrań. 

5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski  i jest jednoetapowy.

6. Przesłuchania uczestników odbędą się w 3 grupach: 

a) grupa I - kl. I i II cyklu sześcioletniego oraz kl. I cyklu czteroletniego;
b) grupa II - kl. III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego;

c) grupa III - kl. V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.



7. Program konkursu: 

a) Etiuda lub utwór wirtuozowski
b) Utwór J. S. Bacha

c) Utwór dowolny (jakikolwiek - wybrany przez uczestnika)
Powyższy program obowiązuje wszystkie grupy. Wszystkie utwory muszą być wykonane

z pamięci. 

8. Grę uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie: 

- prof. Maciej Pabich (przewodniczący) – Akademia Muzyczna w Poznaniu 
- mgr Barbara Jarantowska – Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu 

- mgr Andrzej Wójciński – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie 

9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

10. Wpisowe w wysokości 80 zł.  należy wpłacić do dnia 12.04.2021 r.  na konto: Rada
Rodziców przy PSM I stopnia w Kościanie NR KONTA 02 8666 0004 0100 3014 2000

0002 tytułem darowizny. W przypadku rezygnacji  z udziału w Konkursie po terminie
zgłoszenia, wpisowe nie podlega zwrotowi. 

11. Zgłoszenia na Konkurs 
Zgłoszenia  należy  dokonać  do  dnia  12  kwietnia  2021  r.  poprzez

FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny pod adresem: 
psmkoscian.com/Lime/index.php/297916

Zgłoszenie powinno ponadto zawierać:
a)  Link  do  nagrania  (możliwe  przesłanie  linku  drogą  mailową  na  adres

konkurs@psmkoscian.com do dnia 20 kwietnia 2021) 
b) Potwierdzenie wpłaty wpisowego (plik jpg, png lub pdf)

c) Akceptacja Regulaminu i Klauzuli informacyjnej w Formularzu zgłoszenia

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Konkursowym u Stanisława Dychy

(tel.  kom.  602  34  56  84)  i  Mariana  Michałowicza  (tel.  501 724  140)  lub  mailowo
konkurs@psmkoscian.com.  Wszystkie  informacje  dostępne  będą  również  na  stronie

internetowej  psmkoscian.com i profilu facebook.com/PsmKoscian 
Sekretariat szkoły - tel. 516 239 738 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

13. Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:
a)  Nagranie musi stanowić jeden plik.  Utwory mogą zostać zarejestrowane osobno, a

następnie  scalone  w jeden  film,  jednak  bez  montażu  czy  jakiejkolwiek  ingerencji  w
trakcie trwania każdego z utworów. Występ może być nagrany w warunkach domowych.

b) Nagranie musi zostać zamieszczone w serwisie YouTube (film niepubliczny),
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c)  Dostęp  do  nagrania  nie  może  być  blokowany  do  dnia  zakończenia  konkursu  

i ogłoszenia wyników,
d) Na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy,

e)  Tytuł  nagrania  ma obejmować:  imię  i  nazwisko  uczestnika,  klasę,  nazwę szkoły  
i grupę. 

f)  Opis  nagrania  ma  obejmować  repertuar  z  uwzględnieniem:  kompozytora,  tytułu
utworu, ewentualnych numerów, opusów, części itp.

g) Jakość nagrania podlega weryfikacji (preferowana jakość HD) - w przypadku jakości
uniemożliwiającej  dokonanie  rzetelnej  oceny  uczestnika  organizatorzy  mają  prawo

zażądać ponownego umieszczenia nagrania w serwisie

14. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie

nagrania przez organizatorów za pośrednictwem szkolnej strony internetowej.

15.  Wszystkie  nagrania  konkursowe  będą  prezentowane  na  stronie  szkoły

psmkoscian.com wg ustalonego harmonogramu (przesłanego w późniejszym terminie)
w dniach 28-30 kwietnia 2021 r.

16. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 30 kwietnia 2021 roku.

17. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:

 administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. ks. dra
Józefa Surzyńskiego, 64-000 Kościan, ul. K. Kurpińskiego 3, tel.  516 239 738;

 podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO;

 podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  konsekwencją  ich  niepodania  jest  brak
możliwości udziału w XII Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym Kościan 2021,

 celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie XII Międzyszkolnego Konkursu
Pianistycznego  Kościan  2021 oraz  w  przypadku  wyrażenia  zgody,  publikacja
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danych  w  wydaniach  papierowych  i  elektronicznych,  w  tym  internetowych
(Facebook, YouTube, media lokalne, prasa, itd.).

 odbiorcami  danych  mogą  być  podmioty  przetwarzające  dane  na  zlecenie
administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),

 dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,

 w  oparciu  o  przetwarzane  dane  nie  będzie  miało  miejsca  zautomatyzowane
podejmowanie decyzji ani profilowanie,

 przysługuje nam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  jednak bez
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania
dostępu  do  danych  oraz  do  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdyby  przetwarzanie  danych
naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

 we wszystkich sprawach dot.  przetwarzania  danych osobowych oraz realizacji
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować  się  z  wyznaczonym  inspektorem  ochrony  danych  przez  e-mail:
psm_koscian@wp.pl, tel. 516 239 738.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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