
Regulamin I Warmińskiego Konkursu Chopinowskiego 

 Dla Dzieci i Młodzieży 

 w Lidzbarku Warmińskim 

20 – 21 maja 2021 r. 

I. Informacje wstępne 

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku 

Warmińskim 

2. Zasięg konkursu jest ogólnopolski 

3. Termin Konkursu: 20 – 21 maja 2021 r. 

4. Celem konkursu jest prezentacja i rozwój młodych talentów, wymiana doświadczeń 

pedagogicznych, propagowanie polskiej muzyki pianistycznej w Regionie Północno – 

Wschodnim oraz promocja Lidzbarka Warmińskiego na arenie ogólnopolskiej. 

5. Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia oraz uczniów OSM do 

klasy VI włącznie 

6. W skład jury wejdą wybitni polscy pianiści i pedagodzy 

7. Wszystkie przesłuchania stacjonarne są otwarte dla publiczności i odbędą się w Sali 

Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lidzbarku Warmińskim na 

koncertowym fortepianie Fazioli dedykowanym na XVI Międzynarodowy Konkurs 

Chopinowski w Warszawie 

8. W przypadku trudnej sytuacji epidemicznej konkurs zostanie przeprowadzony w trybie 

zdalnym. 

9. Decyzja o trybie przeprowadzenia Konkursu zostanie podana 30 kwietnia 2021 r.           

na stronie internetowej Szkoły. 

10.  Organizator informuje, że podczas trwania konkursu i koncertu laureatów może przy 

wykorzystaniu własnych urządzeń nagrywać obraz i dźwięk, oraz będzie                      

dokonywał zapisu fotograficznego i wykorzystywał wizerunek wykonawców w celach 

propagowania konkursu w ogólnodostępnych mediach i innych miejscach wskazanych 

przez organizatora w informacji administratora oraz zezwoleniu na rozpowszechnianie 

wizerunku. 

11. Nagrania i zdjęcia mogą być wykonywane także przez relacjonujące wydarzenie media. 

 

III. Jury 

 

1. Prezentacje uczestników będzie oceniać Jury w trzyosobowym składzie: 

 Prof. Wojciech Świtała - przewodniczący –AM Katowice, UMFC Warszawa 

 Prof. Joanna Ławrynowicz – Just UMFC w Warszawie 

 Prof. Paweł Zawadzki – AM Wrocław 

  

2. Obrady Jury są tajne, na których zostaną ocenieni uczestnicy, wyłonieni laureaci oraz 

przyznane wyróżnienia 

3. Jury obraduje zgodnie z Regulaminem pracy Jury. 

4. Uczestnicy będą oceniani w skali 1 – 25 punktów 



5. Możliwe jest przyznanie wyróżnień dla pedagogów uczestników Konkursu  

6. Decyzje jury o przyznaniu nagród są ostateczne i niepodważalne        

7. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie jurorów 

            

IV.  Program Konkursu 

 

1. Program Konkursu: 

 

 Dowolny utwór J. S. Bacha  

 Dowolny utwór F. Chopina  

 

Czas trwania 9 – 12 min. 

 Jeżeli czas trwania obu utworów nie przekracza 9 minut, program 

należy uzupełnić dowolnym utworem kompozytora polskiego                     

( dopuszczalny utwór F. Chopina ) 

 

 

2. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci 

 

V.  Nagrody i dyplomy 

 

1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom 

 

2. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne 

1) I miejsce – 3 000 pln 

2) II miejsce – 2 000 pln 

3) III miejsce – 1 000 pln 

4) Wyróżnienie 500 pln 

3. Szkoły Laureatów od Partnera Konkursu otrzymają nagrody dodatkowe 

4.    Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Koncertu Laureatów 

5.    Lista Laureatów dostępna będzie na stronie i w siedzibie Szkoły 

6.  Laureaci Konkursu są zobowiązani do uczestnictwa w Koncercie Laureatów, który 

odbędzie się po ogłoszeniu wyników. 

 

VI.  Zasady przeprowadzenia Konkursu w trybie zdalnym 

 

1. Wprowadzenie nagrania na wskazane przez organizatora konto należy dokonać do dnia 

17 maja 2021 r. wg. następujących zasad: 

1) Otwórz maila przesłanego w dniu 13 maja 2021 r. od: 

psm.lidzbark@muzyczna.warmia.info 

2) Wejdź w przesłany link i wpisz podane hasło 

3) Wejdź w swój folder – kliknij przekaż – Plik 

4) Wprowadź nagranie 

5) Sprawdź czy nagranie jest obecne w folderze  

6) Zamknij program 

mailto:psm.lidzbark@muzyczna.warmia.info


2. W tytule nagrania należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Szkoły  

3. Nagranie musi być wykonane w całości – bez cięć i edycji – z jednego ujęcia kamery 

4. Kadr nagrania musi przedstawiać całą sylwetkę pianisty umożliwiającą jego 

identyfikację, widoczną klawiaturę fortepianu oraz pracę rąk pianisty 

5. Jury oceni grę uczestników w przesłanych nagraniach pod względem merytorycznym  

i artystycznym 

6. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły 

7. Wyniki poszczególnych uczestników zostaną przesłane na wskazany adres uczestnika 

drogą elektroniczną 

8. Dyplomy i nagrody do uczestników Konkursu zostaną przesłane Pocztą Polską. 

 

VII. Zgłoszenia 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej (załącznik 

nr 1 do regulaminu) dostępnej na stronie szkoły www.muzyczna.warmia.info  

w zakładce Konkurs Chopinowski oraz odesłanie jej na adres mailowy 

psm.lidzbark@muzyczna.warmia.info lub listownie na adres: PSM I st. ul Orła Białego 10; 

11-100 Lidzbark Warmiński  

2.  Wpisowe nie podlegające zwrotowi w wysokości 130 zł. należy wpłacić na konto:                       

68 1010 1397 0031 2813 9130 0000 NBP/o Olsztyn                          

       z dopiskiem: I Warmiński Konkurs Chopinowski dla Dzieci i Młodzieży,  

                               imię i nazwisko kandydata 

3.  Formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 30 kwietnia 

2021r. 

VIII. Sale ćwiczeń 

1. Organizator zapewnia:  

a) indywidualną salę ćwiczeń w wymiarze czasowym proporcjonalnym do ilości 

uczestników 

b) próbę akustyczną na Sali koncertowej 

2.  Terminy prób i występu konkursowego będą podane na stronie internetowej Szkoły  

w zakładce „Konkurs Chopinowski” oraz w siedzibie Szkoły 

IX. INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 Dz. U. 

UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję: 

1) Administratorem jest PSM I st. w Lidzbarku Warmińskim, ul. Orła Białego 10,  
kontakt: tel. (89)7672664 e-mail: psm.lidzbark@muzyczna.warmia.info 

2) Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane 
będą zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). 

3) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

http://www.muzyczna.warmia.info/
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https://muzyczna.warmia.info/?page_id=1647 
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem 

konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 
5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 miesięcy 
7) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 

RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator 
podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora oraz mediom 
regionalnym  
i ogólnopolskim w celu propagowania i relacjonowania przebiegu konkursu: Gazeta 
Olsztyńska, Gazeta Lidzbarska, TVP Olsztyn 

8) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału  
w konkursie lub jego rozstrzygnięciu. 

10) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez ………. nr …… w ……………., udzieloną w dniu ……… w celu 
……………. Podpis osoby, której dane dotyczą. 

11) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 
Pana (i) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

12) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego 
w zgodności z art. 77 RODO. 

2. Jednocześnie Szkoła jako Administrator informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, 

uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przez szkołę w stosunku do osób innych 

niż uczestnicy konkursu, przepisy 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  Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 

2016r.) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych 

przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych (publiczność, rodzinę itp.) odbywa się na ich 

własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania 

wizerunku innych osób bez ich zgody. 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie kandydata jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

2. Opiekę nad uczestnikiem zapewnia rodzic lub prawny opiekun 

3. Koszty noclegów i wyżywienia pokrywa uczestnik Konkursu 

4. Proponowane miejsca noclegowe: 

 Hotel Krasicki****:  

ul. Zamkowa 1/7,  

11-100 Lidzbark Warmiński  

 

 Dom pielgrzyma 

ul. Plac Kościelny 2,  

11-100 Lidzbark Warmiński 
 

https://muzyczna.warmia.info/?page_id=1647


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

I Warmiński Konkurs Chopinowski 

20 – 21 maja 2021 r. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim 

Termin złożenia kart zgłoszeniowych do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………… 

Rok urodzenia/klasa/cykl …………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy.…………………………………………………………… 

E – mail …………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego…………………………… 

Nazwa i adres Szkoły ……………………………………………………………. 

Program: 

1. ………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

Czas trwania………………………………….. 

Data wypełnienia ………………………………………. 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW: 
 
1) ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Po zapoznaniu się z informacją administratora, zawartą w regulaminie konkursu, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6  ust. 1 lit. a RODO
*
. 

    …………………………………………………V 
                     data i podpis rodzica 
2) ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU: 
      Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a RODO
*
 na rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) przez 

Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Lidzbarku Warmińskim w związku z jego udziałem w Konkursie, a także  

udostępniania  informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu na stronie internetowej Szkoły,              

w mediach regionalnych i ogólnopolskich w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video  

…………………………………………………V 
                     data i podpis rodzica 
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r). 

PP 


