
 
REGULAMIN  XXXVII KONKURSU MŁODYCH PIANISTÓW „NAD KAMIENNĄ” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem XXXVII Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej 
Szkoły Muzycznej „proQltura”. 

2. Współorganizatorem XXXVII Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną” jest  Państwowa Szkoła Muzyczna  
I stopnia  im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej. 

3. XXXVII Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną” odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022r. w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. 
5. Formularz  zgłoszeniowy należy wypełnić na  stronie www.psmskarzysko.pl w zakładce konkursy i wysłać do 

dnia  8 kwietnia 2022r. 

6. Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku podpisane przez 

rodziców/prawnych opiekunów oraz dowód wpłaty należy przesłać na adres  

e-mail:sekretariat@psmskarzysko.pl  do dnia 8 kwietnia 2022r. 

7. Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika należy wpłacić na konto bankowe: 

42 8520 0007 2002 2002 8415 0001 

z dopiskiem opłata za udział w konkursie oraz  imię i nazwisko uczestnika. 

8. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli zgłoszony uczeń nie weźmie udziału w konkursie. 

9. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie oraz 

samodzielnie dokonują rezerwacji noclegów. 

10. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej kategorii i otwarty dla publiczności. 

11. Prezentacje konkursowe uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

12. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu zakończenia konkursu. 

13. Laureaci są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. 

Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku- Kamiennej, plac Floriański 14, tel. 575 877 957         

e-mail: sekretariat@psmskarzysko.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Warszawa, tel. 570 130 269,  

e-mail: iod@psmskarzysko.pl 
3. Dane osobowe uczestników konkursu ich rodziców / opiekunów prawnych oraz nauczycieli przetwarzane 

będą w celu organizacji i przeprowadzenia XXXVII Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną”. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w zakresie 

niezbędnym do tych czynności.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie 

dłużej niż przez rok od zakończenia konkursu.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

- prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych; 

- prawo do ich sprostowania;  

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- prawo do przenoszenia danych do innego administratora; 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych          

osobowych. 

10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:  

1. Współorganizatorzy  zastrzegają sobie prawo do zmian dotyczących organizacji XXXVII edycji konkursu, jeśli 

wymagać będzie tego przebieg pandemii.  

 

http://www.psmskarzysko.pl/
mailto:iod@psmskarzysko.pl


 

 
ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach: 
Kategoria I : 

„A” – klasy I-III/6 

„B” – klasy I-II/4 

Kategoria II : 

klasy IV – VI /6 oraz III – IV /4 

2. Kolejność prezentacji uczestników zostanie zamieszczona na stronie www.psmskarzysko.pl w zakładce 

konkursy po zamknięciu listy zgłoszeń. 

3. Uczestnicy wykonują następujący program: 

Kategoria I 

• utwór dowolny kompozytora polskiego; 

• utwór dowolny o kontrastującym charakterze do utworu pierwszego. 

Kategoria II 

• etiuda lub utwór wirtuozowski; 

• barokowy utwór polifoniczny; 

• utwór dowolny. 

4. Program należy wykonać z pamięci. 

5. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. 

6. Uczestnicy oceniani będą w skali od 1 do 25 punktów. 

7. Decyzje jury są ostateczne. 

8. Wysłanie zgłoszenia uczestnika oznacza akceptację regulaminu konkursu. 

9. Wszelkich informacji udziela organizator : tel.575 877 957 
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