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Regulamin XXVII Śląskiego Konkursu Instrumenty Dęte 

Drewno dla najmłodszych 

§ 1 

XXVII Śląski Konkurs  Instrumenty Dęte  Drewno dla najmłodszych 

odbędzie się w trybie hybrydowym . W terminie 08 – 31 marca 2021 roku online oraz 

w dniach  29 – 30 kwietnia 2021 roku  w ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej. 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  

Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej  w Warszawie,   

a współorganizatorem Zespół Szkół Muzycznych  im. M. Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej 

 

§ 2 

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:  

 rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów 

 stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów oraz zachęcanie ich 

do kształcenia muzycznego,  

 konfrontacja poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,  

 popularyzacja instrumentów dętych wśród dzieci i młodzieży, 

 promocja miasta Dąbrowa Górnicza  

§ 3 

W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół muzycznych  klas instrumentów 

dętych drewnianych – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon 

 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych:  

 I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2011 r. i później  

 - jeden etap  

 II grupa dla uczestników urodzonych w roku 2008 r. i później  

 - dwa etapy  

 III grupa dla uczestników urodzonych w roku 2005 r. i później  

 - dwa etapy  
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W skład Komisji  wchodzą przedstawiciele instrumentów konkursu, którą  powołuje 

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. 

Członkiem i przewodniczącym komisji konkursowej nie może być osoba:  

a) której uczniowie biorą udział w konkursie;  

b) spokrewniona z uczniem biorącym udział w konkursie; 

§ 5 

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego w 

załączniku nr 1, który jest integralną częścią tego regulaminu.  Ocenie Jury podlega 

wykonanie zgodne z wyznaczonym czasem prezentacji. 

§ 6 

Uczestnicy będą klasyfikowani odrębnie w każdej grupie wiekowej, Przewiduje się 

nagrody i dyplomy dla Laureatów i Wyróżnionych. 

§ 7 

Uczestnicy, którzy uzyskali miejsca  I – III w każdej grupie wiekowej oraz Grand Prix 

otrzymują tytuł laureata XXVII Śląskiego Konkursu Instrumenty Dęte Drewno dla 

najmłodszych oraz uzyskują uprawnienia, o których mowa odpowiednio w art. 44zh 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy. 

 

§ 8 

Każdy uczestnik występuje z własnym  akompaniatorem.  

§ 9 

Występy uczestników Konkursu mogą być rejestrowane wyłącznie przez 

organizatorów.  

§ 10 

Zgłoszenia uczestników Konkursu należy przesłać wypełniając formularz 

zgłoszeniowy, który będzie zamieszczony na stronie szkoły od 1 – 31 stycznia 2021 r.  

Liczba uczestników w poszczególnych grupach będzie ograniczona, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

§ 11 

W związku z obostrzeniami epidemicznymi XXVII Śląski Konkurs Instrumenty Dęte 

Drewno dla najmłodszych będzie zorganizowany w zmienionej formule.  

Przesłuchania I grupy oraz pierwszy etap II i III grupy wiekowej zostaną 

przeprowadzone na podstawie nagrań audio-video uczestników w/w grup. Drugi etap 

konkursu odbędzie się w tradycyjnej formie w Sali Kameralnej im. R. Gusnara w ZSM 

im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Nagranie programu, o którym mowa powinno 

być co najmniej w jakości 1080p. Na nagraniu musi być widoczny wykonawca w 
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odległości nie większej niż 10 metrów. Nagranie powinno być zrealizowane od 

początku do końca występu w jednym odcinku bez cięć i poprawek edytorskich. 

Wykonawca powinien przedstawić się z imienia i nazwiska. Zakwalifikowani do 

konkursu otrzymają pocztą mailową link, na którym należy umieścić nagranie oraz 

podpisane przez rodziców lub opiekunów  zgody zamieszczone w załączniku nr 2.   

 

§ 12 

Kalendarium: 

1 - 31 styczeń 2021 r.  

przyjmowanie zgłoszeń 

5 luty 2021 r.  

ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu  

1 – 7 marzec 2021 – nadsyłanie nagrań  

8 -31 marzec 2021 – ocenianie nagrań  

1 kwietnia 2021 

- ogłoszenie wyników I grupy wiekowej  

- zaproszenie do ZSM zakwalifikowanych do II etapu  uczestników  

  II i III grupy wiekowej 

29 kwietnia 2021 

II etap  i ogłoszenie wyników II grupy wiekowej  

30 kwietnia 2021  

II etap i ogłoszenie wyników  III grupy wiekowej 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu, laureatów I grupy oraz uczestników II 

etapu II i III grupy zawierająca imię i nazwisko uczestnika zostanie opublikowana na 

stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zsmdabrowa.edu.pl 

§ 13 

Kolejność występów konkursowych uczestników II etapu zostanie ustalona przez 

organizatorów i  podana na stronie internetowej szkoły do dnia 5 kwietnia  2021 r.   

Ze względów organizacyjnych kolejność nie podlega zmianie. 

§ 14 

1. Uczestnicy oceniani  będą w trzech grupach wiekowych:  

     I grupa  – urodzeni w 2011 roku i później – program do 5 min. 

     II grupa  – urodzeni w 2008 roku i później – program 5 – 8 min. 

     III grupa  – urodzeni w 2005 roku i później – program 8 – 11 min. 

oraz w każdej grupie instrumentów oddzielnie.  

2. Członkowie Komisji konkursowej zobligowani są do wysłuchania wszystkich 

nadesłanych nagrań uczestników. Posiedzenia i obrady Komisji konkursowej odbędą 

się online przy ocenianiu I grupy wiekowej oraz I etapu II i III grupy wiekowej. 

Komisja konkursowa obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego i w obecności 
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Sekretarza. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do zachowania w 

tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których będą mieli dostęp w związku z 

wykonywaniem powierzonych zadań, ochrony danych osobowych przed 

przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. 

3. Ocena członka komisji uznawana jest za ważną tylko w przypadku wysłuchania i 

ocenienia wszystkich uczestników danej grupy wiekowej.  

4. Członkowie komisji oceniają uczestników według następujących kryteriów:  

 aparat gry,  

 intonacja i jakość brzmienia,   

 interpretacja i stylowość wykonania,   

 prawidłowy dobór repertuaru,  

 prezentacja sceniczna.   

5. Uczestnicy oceniani są w skali od 1 do 25 punktów.  

Do II etapu kwalifikuje się uczestnik, który uzyska średnią minimum 20 pkt   

Wyniki klasyfikacji końcowej są sumą średnich  pkt. I i II etapu przesłuchań.  

W I grupie wiekowej: 

I miejsce zdobędzie  uczestnik, który uzyska minimum – 23 pkt 

II miejsce zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 22 pkt 

III miejsce zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 21 pkt 

Wyróżnienie  zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 20 pkt 

W II i III grupie wiekowej : 

I miejsce zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 46 pkt 

II miejsce zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 44 pkt 

III miejsce zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 42 pkt 

Wyróżnienie  zdobędzie uczestnik, który uzyska minimum – 40 pkt 

Dopuszcza się przyznanie równorzędnych Nagród i Wyróżnień. 

Grand Prix zdobędzie uczestnik z najwyższą punktacją – nie mniej niż 48 pkt  

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu 

Konkursu.  

7. Obrady Komisji konkursowej są tajne. Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów 

nie zostaną podane  do publicznej wiadomości.  

8. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.    
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§ 15 

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby 

XXVII Śląskiego Konkursu Instrumenty Dęte Drewno dla najmłodszych zgodnie  

z Art. 7 Rozporządzenia 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). Wyrażenie zgody 

zawierające klauzulę informacyjną stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu. 

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka 

ul. Wirgiliusza Grynia 17 

41-310 Dąbrowa Górnicza 

tel/fax 032 262-01-62 

Osoba do kontaktu:  Jerzy Ślęzak   

e-mail: j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl 

tel: 606-959-573 
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Załącznik nr 2 

 

do Regulaminu XXVII Śląskiego Konkursu  

Instrumenty Dęte 

Drewno dla najmłodszych 

 

Zgoda na udział w XXVII Śląskim Konkursie Instrumenty Dęte 

Drewno dla najmłodszych 

 

…………………………….………………  ……………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

prawnego  

imię i nazwisko dziecka 

  ………………………… 

  rok urodzenia dziecka 

 

XXVII Śląski Konkurs  Instrumenty Dęte  Drewno dla najmłodszych odbędzie się  

w ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej w dniach 29 - 30  kwietnia 2021 r.  

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej. Występy uczestników Konkursu 

mogą być rejestrowane wyłącznie przez organizatorów.  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w XXVII Śląskim Konkursie Instrumenty Dęte Drewno dla najmłodszych 

…………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka  przez  Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej. 

…………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej reprezentowane przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w 

Dąbrowie Górniczej, 41-300, ul. Wirgiliusza Grynia 17; 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: 

biuro@lumiconsulting.pl, Tel. 503 038 001; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji  i udziału w XXVII Śląskim 

Konkursie Instrumenty Dęte Drewno dla najmłodszych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

oraz art. 9 ust. 2 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. – RODO; 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione – sekretarz, kierownik 

organizacyjny i Jury XXVII Śląskiego Konkursu Instrumenty Dęte Drewno dla 

najmłodszych, organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do  

żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania XXVII Śląskiego 

Konkursu Instrumenty Dęte Drewno dla najmłodszych;  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka oraz 

prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

oraz danych dziecka, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów związanych z udziałem dziecka w XXVII Śląskim Konkursie Instrumenty Dęte 

Drewno dla najmłodszych.  

 


