
Przeworski Konkurs Klarnetowy                              
Przeworsk, 27 kwietnia 2022 r.

Regulamin Konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Przeworskie Towarzystwo Muzyczne przy współpracy z Państwową 
Szkołą Muzyczną I st. im. M. Karłowicza w Przeworsku.

2. Termin konkursu - 27 kwietnia 2022r.
3. Miejsce prezentacji konkursowych – aula PSM w Przeworsku, ul. Krakowska 20
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas klarnetu Szkół Muzycznych I stopnia z regionu 

podkarpackiego, w dwóch kategoriach:

· Kategoria I – soliści
Uczniowie klas I-II cyklu 4-letniego i klas I-III cyklu 6-letniego

· Kategoria II – soliści
Uczniowie klas III-IV cyklu 4-letniego i klas IV-VI cyklu 6-letniego

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie do 15 roku życia (włącznie).
6. Uczestnicy konkursu będą występować w kolejności określonej przez Organizatorów.
7. Organizatorzy zapewniają możliwość przeprowadzenia krótkiej próby akustycznej i sytuacyjnej w auli 

według wcześniej przygotowanego harmonogramu.
8. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zgłoszenia się na przesłuchania konkursowe co najmniej 

godzinę przed występem.
9. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów konkursu.
10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
11. Kryteria oceny uczestników i rozdziału nagród ustala Jury.
12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy – wyróżnienia za udział oraz upominek.
13. Dopuszczalne są wszelkie wyróżnienia i nagrody zatwierdzone przez Organizatorów.
14. Ogłoszenie wyników 27 kwietnia 2022 r. w auli PSM

Wymagania programowe:

Wykonanie dwóch dowolnych utworów z akompaniamentem o łącznym czasie nie przekraczającym 8 minut. 
(Utwór wieloczęściowy będzie traktowany jako jedna pozycja). 
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Warunki zgłaszania uczestników

1. Całokształtem spraw organizacyjnych zajmuje się Przeworskie Towarzystwo Muzyczne.
2. Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają Dyrekcje szkół.
3. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny, który dostępny będzie pod adresem 

internetowym www.ptm.net.pl     oraz muzyczna.przeworsk.pl  .  
4. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 07.03.2022 do terminu nadsyłania zgłoszeń 

tj. 04.04.2022.
5. Przesłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
6. Uczestnicy konkursu wnoszą wpisowe w wysokości 75 zł od osoby za każdego uczestnika.
7. Wpisowe na Konkurs należy wpłacić przelewem na konto:

Przeworskie Towarzystwo Muzyczne 
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk
Nr rachunku:
17 9096 0004 2010 0065 1619 0001
W tytule przelewu: 
PKK oraz nazwisko uczestnika

8. Wpisowe będzie przeznaczone na wydatki związane z organizacją konkursu.
9. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
10. Harmonogram prób i prezentacji konkursowych będzie przesłany pocztą e-mail do uczestników na 

adres podany w zgłoszeniu.
11. Wszystkie informacje i wyniki kwalifikacji będą dostępne na stronie internetowej Organizatora.
12. W przypadku ogłoszenia restrykcji pandemicznych uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu 

w wyznaczonym terminie organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przesłuchań 
w formie zdalnej bądź do ustalenia nowego terminu. Informacje o zmianie trybu konkursu 
i warunkach uczestnictwa zdalnego zostaną ustalone i opublikowane na stronie szkoły w momencie 
gdy zajdzie taka konieczność.

13. W celach promocyjnych i reportażowych, Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
wizerunku uczestników konkursu, fotografowania, rejestrowania prezentacji w dostępnych 
technikach audiowizualnych i do upubliczniania zgromadzonych materiałów na stronach 
internetowych, w prasie, radio i telewizji.  
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Klauzula Informacyjna

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Przeworskie Towarzystwo Muzyczne, 
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk, telefon: 696 316 124, email: kontakt@ptm.net.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: 

        Krzysztof Wójcikiewicz
        Email: kontakt@pida.pl

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Przeworskiego Konkursu Klarnetowego 
w Przeworsku. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin wydarzenia – na podstawie (art. 6 ust. 1 
lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia 
roszczeń. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres 
dłuższy, celem realizacji obowiązku wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa podatkowego 
i rachunkowego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych wymagane jest do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie 
jednoznaczne z odrzuceniem formularza zgłoszeniowego. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Wszelkich dodatkowych informacje udziela: 
Michał Bemben - tel. 664 289 103, e-mail: pkk(małpa)klarnet.info
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