REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU DLA UCZNIÓW
KLASY III CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
PSM I i II ST. W OLSZTYNIE, 28 MAJA 2020 R.
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka
Chopina w Olsztynie.
2. Konkurs jest organizowany z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenie słuchu,
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
3. Program konkursu przygotowany jest przez nauczycieli przedmiotów ogólno
muzycznych uczących w szkole I stopnia.
4. Celem konkursu jest zainteresowanie przedmiotem, zmotywowanie uczniów do
wzmożonej pracy a także wymiana doświadczeń przez pedagogów uczących przedmiotu.
5. Konkurs odbędzie się 28 maja 2020r. (czwartek) o godzinie 12:00 w siedzibie
PSM I i II stopnia w Olsztynie, ul. Kościuszki 39, w Sali im. Izy Garglinowicz (101).
6. Zgłoszenie na konkurs odbywa się drogą mailową na adres:
sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
7. Konkurs jest jednoetapowy.
8. Przewidywany czas konkursu wynosi 45 min.
9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzania limitu uczestników z każdej szkoły.
10. Zadania słuchowe nagrane są w pliku mp3.
11. W jury zasiadają nauczyciele przedmiotów ogólno muzycznych ze szkół w Olsztynie
i z regionu. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie, a nauczyciele
zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu.
13. LAUREACI – NAGRODZENI otrzymają dyplomy i nagrody, a WYRÓŻNIENI otrzymują
dyplomy. Ponadto nauczyciele uczniów, którzy zostali LAUREATAMI otrzymają dyplomy
uznania.
14. Wpisowe na konkurs wynosi 40 zł. Wpłaty należy dokonać na konto RADY RODZICÓW
nr konta : 18 1010 1397 0033 6213 9120 0000
z dopiskiem : „DAROWIZNA NA KONKURS z KS KL. III/6 PSM I ST.”

W przypadku rezygnacji ucznia z konkursu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
15. Karty zgłoszenia uczestników do udziału w konkursie należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2020 r. (środa) na adres sekretariatu

PSM I i II stopnia w Olsztynie: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl .

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres:
kaminska.agnieszka@szkola-muz.olsztyn.pl lub tel.: 501-421-157,
tomkowska.joanna@szkola-muz.olsztyn.pl lub tel.: 512-310-198.

Zgłoszenie udziału do Regionalnego Konkursu Z Kształcenia Słuchu Dla Uczniów
Klasy III Cyklu Sześcioletniego Szkoły Muzycznej I Stopnia
będzie oznaczało:
akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika na potrzeby Festiwalu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r..
Administratorem danych osobowych będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina
w Olsztynie, (kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@szkola-muz.olsztyn.pl).
Państwa dane będą przetwarzane tylko na potrzeby organizacji Regionalnego Konkursu z Kształcenia
Słuchu dla Uczniów Klasy III Cyklu Sześcioletniego Szkoły Muzycznej I Stopnia i nie będą wykorzystywane
przez szkołę do innych celów oraz nie zostaną przekazane innym podmiotom. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu zakończenia udziału w konkursie, a następnie przechowywane zgodnie
z przepisami prawa o archiwizacji.
Informujemy, że będzie przysługiwało Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprzeciwu, żądania
usunięcia danych, a także prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

