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1. Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej: mgr Szymon Kopiec, mgr Kinga Jendrysik 

2. Z powodu pandemii konkurs odbędzie się w formie on-line. 

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich placówek szkolnych i pozaszkolnych  

(z wyłączeniem państwowych szkół muzycznych) oraz osób indywidualnych. 

4. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: 

 I kategoria: klasa 4 - 6 szkoły podstawowej 

 II kategoria: klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe 

5. W konkursie mogą uczestniczyć TYLKO soliści - instrumentaliści grający na różnych 

instrumentach, także osoby grające na keyboardach. 

6. W konkursie może uczestniczyć do 4 wykonawców wytypowanych z każdej placówki. 

7. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

liczby uczestników. Limit uczestników to 50 wykonawców. 

8. W przypadku większej liczby chętnych  liczy się kolejność zgłoszeń. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania z prezentacją utworu  

w formacie mp4 z widoczną całą postacią osoby grającej na instrumencie oraz kompletnie 

wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 29 MAJA 2021 r. (SOBOTA) na adres mailowy 

konkursu ognisko.konkurs@onet.pl  

10. Uczestnicy przygotowują jeden utwór, który wykonują z pamięci. Program nie może 

przekraczać 5 minut. 

11. Zgłoszenie proszę przesłać w postaci załącznika lub linku (WeTransfer, dysk Google itp.) 

12. Wysyłając nagranie  konkursowe zgłaszający oświadcza, że posiada pełne i nieograniczone 

prawa autorskie do przesłanego film, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie 

Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami.) 

Jeśli filmik był już wykorzystywany w innych celach, np. w konkursach lub był 

opublikowany, prosimy o sprawdzenie, czy uczestnik/uczestniczka konkursu nadal posiada 

wszelkie prawa do dalszego dysponowania filmem. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych nagrań. 

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

15. Decyzje Komisji są ostateczne. 
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16. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 11 CZERWCA 2021 r. (PIĄTEK). Wyniki 

zostaną opublikowane na Facebooku i stronie internetowej OPP w Mikołowie. 

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

18. 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. 

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

osobowych i wizerunku medialnego na potrzeby organizatora. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO XIX MIKOŁOWSKIEGO KONKURSU INTERPRETACJI  INSTRUMENTALNEJ 

ON -LINE 

 

 

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, instrument/.................................................................................................. 

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

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

 

 

 

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

                  /podpis zgłaszającego/ 


