Regulamin
Regionalnego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Łęczycy
>WIRTUOZ 2018<
1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Łęczycy i Towarzystwo Przyjaciół
Miasta – Ogrodu Sokolniki.
2. Celem konkursu jest popularyzacja gry solowej na różnych instrumentach
muzycznych wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie młodym muzykom
prezentacji swoich osiągnięć artystycznych, porównanie umiejętności
i wymiana doświadczeń, promocja Łęczycy oraz Sokolnik Miasta –Ogrodu.
3. Przesłuchania będą się odbywały w czterech kategoriach:
A – od 6 do 9 lat, B – od 10 do 12 lat, C – od 13 do 16 lat, D – instrumenty
elektroniczne – do 16 lat.
4. Każdy z uczestników konkursu zaprezentuje solowy program (maksymalnie
dwa utwory) o długości:
w kat. A - do 4 min., w kat. B - do 7 min., w kat. C - do 10 min. kat.D –do 10
min.
5. Wykonawców oceni Jury powołane przez organizatorów, a przewodniczącym
będzie prof. Ryszard Jan Osmoliński – wybitny artysta muzyk, dyrygent
i pedagog, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu ”Muzyczne Lato”
w Sokolnikach.
6. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz wręczy
dyplomy uczestnictwa w konkursie. Laureaci mają obowiązek wystąpić
nieodpłatnie na Koncercie Laureatów oraz będą mogli zaprezentować się
podczas jednego z koncertów Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczne Lato”
w Sokolnikach.
7. Decyzje Jury są niepodważalne.
8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dnia 6 grudnia 2018 (czwartek)
godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie
Przedmieście 6c. WSTĘP WOLNY.
9. Zgłoszenia zawierające wykonywany program (karta zgłoszenia w załączeniu)
należy przesłać do dnia 23 listopada 2018 na adres: Dom Kultury w Łęczycy,
ul. Jana Pawła II 11, 99 – 100 Łęczyca z dopiskiem „Wirtuoz 2018” lub pocztą
elektroniczną dkleczyca@dkleczyca.pl i załączyć oświadczenie o dacie
urodzenia oraz dowód opłaty konkursowej w wysokości 20 zł wpłaconej na
konto bankowe Domu Kultury: Bank Pekao S.A. I Oddział w Kutnie 86 1240
3190 1111 0010 6101 1796.
10. Informacje o przeglądzie można uzyskać na stronie internetowej
www.dkleczyca.pl lub telefonicznie 247210349, kol. Przemek Podwysocki.

Każdy uczestnik musi dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę dla rodziców, która
jest załącznikiem niniejszego regulaminu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 24 721 03 49,
Przemek Podwysocki.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Program Regionalnego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Łęczycy
WIRTUOZ 2017
16.00 – uroczyste otwarcie konkursu.
16.05 – Przesłuchania konkursowe.
18.30 – przerwa na obrady Jury.
19.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
19.20 – koncert laureatów.

Poszczególne godziny programu mogą ulec zmianie – w zależności od ilości uczestników.

Karta zgłoszenia
Regionalnego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Łęczycy
>WIRTUOZ 2018<
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………
Instytucja delegująca: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrument ………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonywany program
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kto przygotował do przesłuchania ………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………….
Termin zgłoszenia do dnia 23 listopada 2018.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
W przypadku laureatów administrator danych przewiduje publikowanie imienia i nazwiska,
ewentualnie oznaczenie szkoły, wizerunku – celem upowszechniania kultury, za odrębną
zgodą.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe!

*
*

*

W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
identyfikacyjnych i wizerunku na stronie internetowej Domu Kultury w Łęczycy –
TAK
NIE
(właściwe podkreślić)
W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych identyfikacyjnych
i wizerunku do opublikowania na stronach internetowych lokalnych instytucji (np. Urząd
Miejski w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, inne instytucje kultury, instytucje
edukacyjne) lub organizacji społecznych zajmujących się kulturą lub edukacją – celem
upowszechniania kultury TAK
NIE
(właściwe podkreślić)
W razie otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przekazanie moich danych identyfikacyjnych
i wizerunku do opublikowania w mediach – celem upowszechniania kultury –
TAK
NIE
(właściwe podkreślić)

…………………………………………….
podpis zgłaszającego

KARTA DLA RODZICA
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………….
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
wyrażam wolę przystąpienia mojego dziecka do Regionalnego Konkursu Interpretacji Muzycznej
WIRTUOZ 2018, organizowanego przez Dom Kultury w Łęczycy, zgodnie z regulaminem
zamieszczonym na stronie internetowej www.dkleczyca.pl.
Dane dziecka (wypełniają rodzice):
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
Kogo reprezentuje …………………………………………………………………………..
Jeśli do konkursu zostanie przekazany utwór, którego moje dziecko będzie autorem lub współautorem,
wyrażam wolę, aby:
A) Utwór był oznaczony imieniem i nazwiskiem dziecka
tak
nie
(niepotrzebne skreślić);
B) Utwór był oznaczony pseudonimem - ………………………………………………………. (podaj pseudonim);
C) Utwór był udostępniony anonimowo tak
nie (niepotrzebne skreślić);.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Dane osobowe będą przetwarzane
w następujących celach:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.
2. Realizacja właścicieli osobistych praw autorskich do utworów złożonych do konkursu.
3. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników, określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
4. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności statutowej
organizatora jako instytucji kultury.
5. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej, Kodeks
Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do
wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przetwarzanie danych osobowych jest
konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
przystąpienia do konkursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie
wizerunku nie wymaga zgody. Fotorelacja z konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane przez okres
wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych,
jeśli są nieprawidłowe. W przypadku publikacji danych masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i
do usunięcia danych.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora instytucjom upoważnionym do kontroli na
podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne
oraz usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz
żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Nie będziesz podlegać profilowaniu i
automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych możesz
kontaktować się z inspektorem danych osobowych Domu Kultury w Łęczycy na adres mailowy:
sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

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

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Twoje dane
kontaktowe będziemy przetwarzać w celu przyjęcia zgłoszenia do Regionalnego
Konkursu Interpretacji Muzycznej WIRTUOZ 2018 i wywiązania się z obowiązku
prawnego dokumentowania działalności statutowej Domu Kultury w Łęczycy. Twoje
dane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca pracy mogą zostać podane do publicznej
wiadomości podczas wręczania nagród w Konkursie celem uhonorowania Twojego
wysiłku i promowania postaw proedukacyjnych. Jeżeli tego nie chcesz, wpisz słowo
„sprzeciw” …………………………………………………
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej,
Kodeks Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie praw
autorskich, w tym prawa do wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości przystąpienia do konkursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zgody. Fotorelacja z konkursu zostanie opublikowana na
stronie internetowej organizatora.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane przez
okres wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii,
sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe. W przypadku publikacji danych masz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie i do usunięcia danych.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora instytucjom upoważnionym do kontroli
na podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na stronie
internetowej organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne,
doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to
sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich
przetwarzania. Nie będziesz podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka.
W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem danych
osobowych Domu Kultury w Łęczycy na adres mailowy: sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje Ci też
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

……........................................................................
data i podpis

