
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  

W MIKOŁOWIE 

 

 

 

zaprasza na 

XVIII MIKOŁOWSKI REJONOWY 

KONKURS INTERPRETACJI 

INSTRUMENTALNEJ 

 

 
 

w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie 

w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota)  

od godz. 1000 

 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny! 



REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Konkurs Interpretacji Instrumentalnej odbędzie się w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota) o 

godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, ul. Karola Miarki 5,  

w trzech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria - klasa 1 - 4 szkoły podstawowej 

 II kategoria - klasa 5 - 8 szkoły podstawowej  

 III kategoria - szkoły ponadpodstawowe 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich placówek szkolnych i pozaszkolnych  

(z wyłączeniem państwowych szkół muzycznych) oraz osób indywidualnych. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć TYLKO soliści - instrumentaliści, także osoby grające  

na keyboardach.  

4. Uczestnicy przygotowują jeden utwór, który wykonują z pamięci. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

6. Komisja Konkursowa dokona oceny uczestników i rozdzieli nagrody i wyróżnienia. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne. 

8. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do dnia 17 maja 2019 r. (piątek)  

na załączonych kartach  pocztą lub e-mailem na adres: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. K. Miarki 9; 43-190 MIKOŁÓW 

e-mail: ognisko@oppmikolow.pl 

9. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się po zakończeniu przesłuchań konkursowych. 

10. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu - Szymon Kopiec (tel. 609175856) 

11. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej; ul. K. Miarki 9,  

43 - 190 Mikołów; tel.: 32 226 05 11, e-mail: ognisko@oppmikolow.pl. Funkcję Inspektora 

ochrony danych w placówce Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie pełni Pan Leszek 

Proszowski, pracownik firmy NOWATOR s.c. z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 52, 

tel. 32 331 48 08, 502 - 639 - 006. Dane osobowe, którymi dysponuje placówka będą 

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiada Pan/i prawo dostępu  

do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania, jeśli  

są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo  

do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jak również prawo do cofnięcia 

zgody. Informujemy ponadto, że dane osobowe placówki Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Mikołowie nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku medialnego na potrzeby organizatora. 

mailto:ognisko@oppmikolow.pl
mailto:ognisko@oppmikolow.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

DO XVIII MIKOŁOWSKIEGO KONKURSU INTERPRETACJI  INSTRUMENTALNEJ  

 

1. Imię i nazwisko................................................................................................................................. 

 

2. Adres, telefon ................................................................................................................................... 

 

3. Klasa do której uczęszcza wykonawca, wiek, kategoria .............................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 

4. Placówka lub osoba zgłaszająca /nazwa, adres, telefon/............................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

5. Nauczyciel prowadzący /imię i nazwisko, telefon/......................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

6. Program /tytuł, autor/...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

        ........................................................ 

                  /podpis zgłaszającego/ 

 


