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1. Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2022r. w sali kameralnej POSM  I st. nr 1, 
im. H. Wieniawskiego, ul. Solna 12, Poznań. 
Zgłoszenia konkursowe:  do 12 listopada 2022r.

2. Celem Konkursu jest:
 prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach dętych 
 upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
 motywowanie do gry na instrumentach dętych dzieci i młodzieży
 wymiana doświadczeń między pedagogami

3. Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci i młodzieży grającej  na instrumentach dętych 
(drewnianych i blaszanych)  urodzonych w 2008r. i później.(2008 - 2016)

Uczestnicy konkursu klasyfikowani będą w następujących grupach wiekowych:
 Grupa 1 -  roczniki 2015-2016
 Grupa 2 -  rocznik 2014
 Grupa 3 – rocznik 2013
 Grupa 4 – rocznik 2012
 Grupa 5 – rocznik 2011
 Grupa 6 – rocznik 2010
 Grupa 7 – rocznik 2009
 Grupa 8 – rocznik 2008

4.  Każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować  z pamięci,  dowolny program solo lub z
akompaniamentem.  Czas trwania występu  nie może przekroczyć 5 minut dla grup 1-6 oraz 6
minut dla grup 7-8.

5. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci, które w którejkolwiek poprzedniej edycji konkursu 
zdobyły Nagrodę Główną.

6. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie oraz rodzina Jurorów.

7. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury w następującym składzie:
prof. dr hab. Ewa Murawska – przewodnicząca
dr Wioletta Strączek
dr Rafał Rachwał
dr Damian Kurek

Jury wyłoni laureatów oraz rozdzieli nagrody. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

8.  Kryteria ocen:



 prawidłowy warsztat (postawa, jakość dźwięku, prawidłowy oddech, intonacja)
 interpretacja utworu (frazowanie, dynamika)
 autoprezentacja na estradzie.

9.  Prowadzona będzie punktacja indywidualna.

10. Nauczyciel, którego uczeń zdobędzie najwyższą punktację, będzie zaproszony do udziału    w  
pracy Jury w kolejnej edycji konkursu (2024).    

11.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa. Laureaci konkursu otrzymują
dyplomy laureata oraz nagrody rzeczowe.

12. Konkursowi będzie towarzyszyć Wystawa instrumentów.

12. Zgłoszenia uczestników konkursu  należy nadsyłać od 12 października do 12 listopada 2022r. 
na adres: dorota.karaniewicz-biedny@posm1.edu.pl  
Zgłoszenie powinno zawierać: 
-imię i nazwisko uczestnika,
-rok urodzenia uczestnika, 
-adres tradycyjny i mailowy oraz tel. kontaktowy opiekuna prawnego uczestnika,
-imię i nazwisko  nauczyciela uczestnika oraz numer telefonu,
-imię i nazwisko akompaniatora,
-pełną  nazwę  szkoły, do której uczęszcza uczestnik, 
-program prezentacji ( kompozytor, tytuł, opus, nr  itd. czas trwania),
-potwierdzenie wpłaty wpisowego,
-skan lub zdjęcie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku.
Honorujemy tylko zgłoszenia potwierdzone wpłatą wpisowego. 
Ilość uczestników ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

13. Wpisowe w wysokości 100 zł. należy wpłacić  na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Młodego 
Artysty „Puer Docilis”: 
SANTANDER BANK 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900 z dopiskiem KONKURS –DĘTE - 
nazwisko uczestnika. Wpisowe nie podlega zwrotowi, przeznaczone będzie na wydatki 
organizacyjne.

14. Potwierdzenie zgłoszeń oraz szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu konkursu, 
zostaną podane  26 listopada 2022r. na stronie internetowej POSM 1 st. nr 1, im. H. 
Wieniawskiego, na stronie fb szkoły    https://www.facebook.com/posmwieniawski  oraz profilu fb 
konkursu https://www.facebook.com/profile.php?id=100010408682093

15. Lista laureatów oraz zdjęcia z przebiegu konkursu będą udostępnione na stronie internetowej 
POSM 1 st. nr 1, im. H. Wieniawskiego, na stronie fb szkoły    
https://www.facebook.com/posmwieniawski  oraz profilu fb konkursu 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010408682093

16. W przypadku przejścia na nauczanie zdalne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym bądź z
innego powodu, konkurs odbędzie się w wersji online. W tej sytuacji , nowe postanowienia 
regulaminowe zostaną podane do 26 listopada 2022r.

17. Wysłanie  zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przedstawionego 
regulaminu konkursu oraz zgodą opiekuna prawnego na udział uczestnika w konkursie.
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18. Ewentualne pytania  proszę kierować do p. Doroty Karaniewicz-Biedny, tel. 601756960, email 
dorota.karaniewicz-biedny@posm1.edu.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Dane  uczestników  24  Wielkopolskiego  Konkursu  Uczniów  klas  Instrumentów  Dętych   będą
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dz. Urz. UE z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz
ustawy  z  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1000).
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w zakresie prawidłowego
przeprowadzenia  Konkursu  jest  Dyrektor   Państwowej  Ogólnokształcącej  Szkoły  Muzycznej  1
stopnia nr 1, im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.  Pytania dotyczące przetwarzania danych
osobowych  i  przysługujących  praw  można  kierować  do  Inspektora  Ochrony  Danych:
iod2_oswiata@um.poznan.pl 

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej, zgodnej z regulaminem,
realizacji Konkursu.

 Dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej,
w tym w postaci nagrań;

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu;
 Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutko-

wało uniemożliwieniem udziału w Konkursie. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie i
oświadcza, że są one zgodne z prawdą.  

 Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobo-
wych, sprostowania danych, usunięcia danych, prawo do ograniczenia i wycofania zgody na
przetwarzanie danych oraz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
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1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Po  zapoznaniu  się  z  informacją  administratora,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  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) Dz. Urz. UE z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz
ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

…………………………………………………
          (data i podpis rodzica)

2.  ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU:
Stosownie  do  postanowień  art.  81  ust.  1  ustawy z  dnia  4  lutego 1994 r.  o  prawie  autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dz.  Urz. UE z
2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z  2018  r.  poz.  1000),  zezwalam na  rozpowszechnianie  wizerunku mojego  dziecka  w  formie
tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) przez POSM I st. nr 1,
im. H. Wieniawskiego, w związku z jego udziałem w 24 Wielkopolskim Konkursie Uczniów Klas
Instrumentów Dętych, a także  udostępniania  informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego
przebiegu.  Zgoda  na  rozpowszechnianie  wizerunku  dziecka  w  formie   materiałów  filmowych,
nagrań  audio  i  video umieszczonych  na  na  stronie  internetowej  POSM  I  st.  nr  1,  im.  H.
Wieniawskiego,  na profilu fb szkoły oraz profilu fb konkursu 

 …………………………………………………
         (data i podpis rodzica)
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