IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALNY
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
REGULAMIN
1. Konkurs jest 1- etapowy.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia
w następujących grupach wiekowych:
 I grupa – uczniowie kl. II i III szkół muzycznych I stopnia (maksymalny czas
trwania występu 10 minut).
 II grupa – uczniowie kl. IV, V i VI szkół muzycznych I stopnia (maksymalny czas
trwania występu 15 minut).
 III grupa – uczniowie kl. I, II, III szkół muzycznych II stopnia (maksymalny czas
trwania występu 20 minut).
 IV grupa – uczniowie kl. IV, V, VI szkół muzycznych II stopnia (maksymalny
czas trwania występu 25 minut w kategorii duet fortepianowy oraz 15 minut
w kategorii duet wokalno-instrumentalny).
Jury Konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia programu.
3. Uczniowie I grupy wykonują całkowicie dowolny program.
Uczniów II, III i IV grupy obowiązuje program dowolny lecz zróżnicowany
stylistycznie. Wymagane jest, aby wykonane zostały utwory z co najmniej dwóch
różnych epok lub stylów (dopuszczalne jest wykonanie poszczególnych części formy
cyklicznej).
4. Jury konkursu składać się będzie z profesorów polskich akademii muzycznych.
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 15-16.04.2019r.
w Auli im. B. Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach.
Koncert Laureatów odbędzie się 16.04.2019 r.
Szczegółowy plan przesłuchań przesłany zostanie zainteresowanym po zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń na podany przez nich adres mailowy.
5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie na Karcie uczestnictwa (karta będzie do pobrania
na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach)
zawierające
nazwę
szkoły,
imiona
i
nazwiska
uczniów,
grupę
i klasę, imię i nazwisko pedagoga prowadzącego, program, adres mailowy i telefon
kontaktowy
prosimy
przesłać
do
dnia
15.03.2019r.
na
adres:
adt. dr Joanna Galon-Frant
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego
Katedra Kameralistyki
ul. Zacisze 3
40 – 025 Katowice
lub mailem
j.frant@am.katowice.pl
Do karty prosimy o dołączenie dowodu wpłaty wpisowego.

Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z
Regulaminem i akceptacją jego zapisów.
6. Wpisowe w wysokości 100 PLN od duetu prosimy wpłacać do dnia 15.03.2019 r.
na konto:
ING Bank Śląski S. A. O/ Katowice
22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
z dopiskiem IX Ogólnopolski Konkurs Kameralny
7. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe. Pedagodzy przygotowujący nagrodzone duety otrzymają
dyplomy uznania.
8. Organizatorzy Konkursu nie zapewniają zakwaterowania.
9. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu proszę kierować na adres:
j.frant@am.katowice.pl

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy
jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych
Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_abi@am.katowice.pl.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
prawo do:
o sprostowania danych,
o usunięcia danych,
o ograniczenia przetwarzania danych,
o przenoszenia danych,
o wniesienia sprzeciwu,
o cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
o imię i nazwisko,
o adres e-mail,
o numer telefonu.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
o przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
o utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
o nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Kierownik Katedry Kameralistyki
Prof. AM dr hab. Arkadiusz Kubica

