
Regulamin I Konkursu Muzycznego

"Muzykowanie z Iną"

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin,  zwany  dalej  Regulaminem,  określa  warunki  uczestnictwa

w I Konkursie Muzycznym "Muzykowanie z Iną", zwanym dalej Konkursem, a także

kryteria oceny wykonań konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Goleniowski Dom Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi

Goleniowskiej INA.

§2.

CEL KONKURSU

1. Głównym celem Konkursu jest podniesienie zainteresowania muzyką ludową poprzez jej

odtwarzanie, przetwarzanie i inspirowanie się nią (zabawa muzyką).

2. Konkurs ma na celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie do

rozwijania pasji muzykowania oraz promowanie uzdolnień artystycznych.

§3.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu goleniowskiego.

2. Zadaniem Konkursowym jest interpretacja i wykonanie utworów z różnych regionów

polski.

3. Organizator udostępni uczestnikom nuty utworów konkursowych, które można dowolnie ze

sobą zestawiać i interpretować według własnego pomysłu.

4. Prezentacja utworów musi trwać od 4 do 7 minut i opierać się wyłącznie o udostępnione

nuty.

5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie 3-osobowe zespoły instrumentalne. Skład

instrumentalny dowolny.

6. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, ale w każdym zespole muszą być minimum dwie

osoby w wieku 7-15 lat.

7. Uczestnik Konkursu może brać udział wyłącznie w jednym zespole.



§4.

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Warunkiem udziału jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze

zgodą (RODO) na adres mailowy: ina.konkurs@op.pl do 15 marca 2023r.

3. Uczestnicy po zgłoszeniu otrzymają poprzez pocztę e- mail nuty utworów konkursowych.

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Data i miejsce Konkursu: 16.04.2023 r. Godz. 15:00, RAMPA KULTURA

6. Wstęp dla widowni jest bezpłatny.

§5.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury.

2. Jury wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3. Jury ma za zadanie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonać oceny

wykonań konkursowych, wyłonić laureatów oraz przyznać nagrody.

4. Obrady Jury są tajne, a decyzja Jury co do wyboru laureatów jest ostateczna i nie

przysługuje od niej odwołanie.

§6.

OCENA WYSTĘPÓW ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Podczas oceny, Jury będzie brać pod uwagę:

 interpretację wybranych utworów,

 umiejętności instrumentalne,

 prezentację sceniczną,

 wrażliwość i osobowość artystyczną.

2. Przewodniczący Jury dokonuje oceny poziomu Konkursu i ogłasza jego wyniki.

§7.

NAGRODY

1. Dla Uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy, a dla Laureatów atrakcyjne nagrody.

2. Nauczyciel prowadzący zwycięski Zespół (jeżeli zostanie zgłoszony) otrzyma bon o

wartości 300 zł do wykorzystania w FJ DUET.

3. Pozostałe nagrody to: darmowy wyjazd z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi

Goleniowskiej INA, bony o wartości 100 - 150 zł do sklepu MEDIA EXPERT (pula

bonów 1000 zł); drobne upominki.



§8.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem  Pani\Pana  danych  osobowych  jest  Goleniowski  Dom  Kultury,

ul. Słowackiego 1,  72-100 Goleniów. GDK zarządza Dyrektor.  Kontakt jest  możliwy za

pomocą telefonu: +48 91 418 26 88; adresu e-mail: gdk@goleniow.pl.

2. W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  można  się  kontaktować  z

Inspektorem  Ochrony  Danych  telefonicznie:  +48  608  442  652;  lub  na  adres  e-mail:

bkaniuk@proinspektor.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie  wyrażonej  zgody w celu  wzięcia  udziału  w

Konkursie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą członkowie komisji oceniającej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.

6. Przysługuje  Pani\Panu prawo dostępu do treści  danych oraz ich sprostowania;  usunięcia

danych,  gdy  przetwarzanie  danych  nie  następuje  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku

wynikającego  z  przepisu  prawa,  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej;

ograniczenia  przetwarzania  danych  lub  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania;

cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie

udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
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