Regulamin Dzielnicowego Konkursu Instrumentalnego
„TARGÓWEK ELSNEROWI”
Organizator
Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie.
Patronat
Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Cele konkursu
Propagowanie życia i twórczości Józefa Elsnera (1769 – 1854) oraz muzyki polskich kompozytorów.
Zasady konkursu:
• Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz do
uczniów szkół muzycznych I i II stopnia mieszkających na terenie Dzielnicy Targówek.
•

Przygotowane utwory muszą zmieścić się w przedziale czasowym od 2 do 8 minut i mogą być wykonywane
solo lub w zespołach kameralnych. Konkurs nie obejmuje prezentacji wokalnych.

•

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z usług akompaniatora (po wcześniejszym
dostarczeniu nut pocztą elektroniczną na adres organizatora).

•

Dopuszcza się wykonywanie utworów z nut.

•

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: kl. IV – VI SP, klasy VII – VIII SP i szkoły średnie oraz
dwie kategorie muzyczne: uczniów szkół muzycznych i uczniów kształcących się muzycznie w inny sposób
(w ogniskach muzycznych, Domach Kultury, podczas zajęć indywidualnych).

•

W sumie wyłonionych zostanie sześciu laureatów. Przyznana zostanie także nagroda GRAND PRIX, dla
najlepszego ucznia całego konkursu oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Józefa Elsnera.

•

Laureat nagrody głównej ma możliwość wystąpienia z Orkiestrą Kameralną im. Józefa Elsnera (pod
warunkiem posiadania głosów orkiestrowych) lub z akompaniamentem fortepianu 08.11.2019 r. w Teatrze
Rampa na uroczystym koncercie „Targówek Elsnerowi”.

•

Utwory konkursowe muszą obejmować muzykę instrumentalną kompozytorów zagranicznych epoki
klasycznej i romantycznej oraz utwory kompozytorów polskich wszystkich epok. Szczególnie mile
oczekiwane są kompozycje Józefa Elsnera.

•

Karty zgłoszeń należy wysłać pocztą elektroniczną do dnia 18.10.2019 r. na adres:
sp380@edu.um.warszawa.pl wpisując w temacie konkurs instrumentalny.

•

Przesłuchania konkursowe odbędą się 29.10.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy. Do dyspozycji uczestników konkursu jest fortepian.

•

W dniu konkursu w godzinach od 8.00 do 10.00 istnieje możliwość zrobienia próby akustycznej w Sali
Konferencyjnej oraz skorzystanie z przygotowanego fortepianu.

•

W jury konkursu zasiądą: p. Bolesław Szulia – dyrygent orkiestry kameralnej im. Józefa Elsnera, p. Maria
Silva-Skurjat – pianistka i pedagog, p. Bogdan Kraski – solista orkiestry Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie. Sekretarzem konkursu będzie p. Agnieszka Drzewska (tel. 602-736-934).

•

Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się 08.11.2019 r. o godzinie 17.30 w Teatrze Rampa
podczas uroczystej gali „Targówek Elsnerowi”.

Karta zgłoszenia
Dzielnicowego Konkursu Instrumentalnego
„TARGÓWEK ELSNEROWI”
NAZWA I ADRES SZKOŁY
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
NAZWA I ADRES SZKOŁY MUZYCZNEJ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / UCZESTNIKÓW
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
INSTRUMENT…………………………………………………………………………………………………………..
KATEGORIA (właściwe podkreślić)
- SP KL.IV-VI
- SP KL.VII-VIII
- SZKOŁA ŚREDNIA

- UCZEŃ SZKOŁY MUZYCZNEJ
- UCZEŃ SPOZA SZKOŁY MUZYCZNEJ

KOMPOZYTOR I TYTUŁ WYKONYWANEGO UTWORU/TYTUŁY WYKONYWANYCH UTWORÓW
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
AKOMPANIAMENT (właściwe podkreślić)
- BEZ AKOMPANIAMENTU
- AKOMPANIAMENT ORGANIZOWANY WE WŁASNYM ZAKRESIE
- AKOMPANIAMENT ORGANIZATORA KONKURSU (proszę wysłać nuty wraz z kartą zgłoszenia)
CZAS TRWANIA UTWORU/UTWORÓW
……………………………………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO
……………………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA GRY NA INSTRUMENCIE
……………………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO AKOMPANIATORA
……………………………………………………………………………………………………………………………
KONTAKT (nr telefonu, adres mailowy)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE INSTRUMENTALNYM
„TARGÓWEK ELSNEROWI”
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………… lat ………… w
konkursie instrumentalnym „Targówek Elsnerowi”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w
Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 4/6.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam
dziecka

zgodę

/

nie

wyrażam

zgody*

na

przetwarzanie

danych

…………………………………………………………………………………………………

nazwiska, wieku, klasy, szkoły do której uczęszcza

osobowych

mojego

w

imienia,

zakresie

dziecko oraz prezentacji konkursowych zgodnie z Rozporządzeniem

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
(RODO), w celu związanym z realizacją konkursu w tym na potrzeby publikacji na stronie internetowej szkoły wyników
konkursu instrumentalnego „Targówek Elsnerowi”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w
Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 4/6.
…………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 380 im. Jana Pawła II
z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 4/6

wizerunków dziecka …………………….............................…….., w

stosunku do którego oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym, które to wizerunki będą utrwalone w postaci fotografii
cyfrowej wykonanej w dniu 13.10.2018 r. podczas konkursu instrumentalnego „Targówek Elsnerowi”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ww. wizerunku w celu propagowania talentów oraz w celach
archiwizacyjnych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie www.szkolanakrasiczynskiej.pl .
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych
osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………………………….
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych w trakcie konkursu danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 4/6, email: sp380@edu.um.warszawa.pl, tel: (22) 675-63-03.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem
poczty elektronicznej iod_js@dbfotargowek.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu instrumentalnego „Targówek Elsnerowi” realizowanego przez
administratora.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach
określonych w przepisach szczególnych (np.: Kuratorium Oświaty, MEN, Urząd Dzielnicy Targówek). Ponadto dane mogą być
przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy
świadczące usługi w zakresie IT). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dostęp do
Państwa danych będą mieli również członkowie Komisji konkursowej.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Zgodnie z art. 21 RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich
podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

………………………………………………………………………
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy
oddać w dniu konkursu sekretarzowi konkursu

