
Turniej Wiedzy Muzycznej dla uczniów szkół muzycznych I stopnia 

Żołynia 2019 

REGULAMIN  KONKURSU 
 
 

1. Cel Konkursu:  

• Konfrontacja uczniów w zakresie wiedzy muzycznej. 

• Motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości. 

• Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów teoretycznych 

w szkołach muzycznych I stopnia. 

2. Organizatorzy: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni 

• Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żołyni 

• Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim 

3. Termin i miejsce: 

• 24 kwietnia 2019 r. – Sala Widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni 

(adres: ul. Smolarska 1, 37-110 Żołynia). 

4. Formuła konkursu: 

• Uczestnicy konkursu biorą udział w turnieju przed publicznością złożoną 

z uczestników, nauczycieli, widzów i Jurorów. 

• Zadania będą prezentowane w formie testu (z możliwością wybrania jednej 

prawidłowej odpowiedzi). Tematyka pytań będzie obejmować wiadomości 

z audycji muzycznych i kształcenia słuchu (z wyłączeniem zadań słuchowych 

z kształcenia słuchu). 

• Zakres wiadomości obejmuje klasy 3-6 cyklu sześcioletniego i klasy 2-4 cyklu 

czteroletniego.  

• Celem rywalizacji jest przejście do finału gdzie spośród trzech najlepszych 

uczestników zostanie wybrany Mistrz Wiedzy Muzycznej roku 2019 i dwaj 

Wicemistrzowie Wiedzy Muzycznej roku 2019. 

• Pozostałe nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie niezależnej 

decyzji jurorów. 

5. Zasady uczestnictwa: 

• Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

• Udział w konkursie jest odpłatny – obowiązuje wpisowe w wysokości 20,- złotych 

za każdego zgłoszonego uczestnika. 

• Dane do wpłaty wpisowego na rachunek bankowy fundacji: 

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej 

ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski 

Nr: 77 1140 2004 0000 3202 7799 4477 

6. Uczestnicy konkursu: 

• Uczniowie publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia. 



• Uczniowie niepublicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia. 

7. Zgłoszenia uczestników: 

• Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie 

do 10 kwietnia 2019 roku. 

Formularz dostępny jest na stronie: https://muzyczna.com.pl/category/turniej  

lub bezpośrednio pod linkiem: https://goo.gl/forms/1rIVSDrWpVQGFvEH2  

• Po wysłaniu Karty zgłoszenia nie ma możliwości zamiany uczestników.  

• Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres email: 

szkola@muzyczna.com.pl 

8. Planowany przebieg konkursu: 

• Powitanie uczestników i prezentacja zasad uczestnictwa – godz. 10.00 

• Rozpoczęcie turnieju – godz. 10.15 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 60 minut po zakończeniu turnieju. 

9. Informacje uzupełniające 

• Komisja konkursowa składa się z nauczycieli szkół muzycznych I stopnia 

wybranych przez organizatora. Funkcję przewodniczącego pełni dr Ewa 

Nidecka – wykładowca Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

• Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników: herbata, kawa, woda 

mineralna, batoniki lub słone przekąski (krakersy, paluszki). 

• Uczestnicy / rodzice / prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną. 

• Koordynator konkursu – Grzegorz Wójcikiewicz, tel. 604 888 796 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie danych osobowych: 

uczestnika/ów (imię i nazwisko, miejsce pobierania nauki), imię i nazwisko 

opiekuna/ów, imię i nazwisko nauczyciela oraz ich wizerunek. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji 

Artystycznej, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, telefon: 604 888 795, 

email: fundacja@muzyczna.com.pl .  

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

promocji konkursu.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin konkursu  – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)  

5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez 

okres przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo 

Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez 

okres dłuższy, celem realizacji obowiązku wynikającego z aktualnie 

obowiązującego prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
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danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa 

ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.  

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia 

udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym 

w formie profilowania).  

 

 


