KARTA

ZGŁOSZENIA

- SOLIŚCI * - DUETY *

XX FESTIWAL MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
22.03 – 23.03.2019r
KONCERT LAUREATÓW - 30.03.2019r.
DOM KULTURY w RYBNIKU – CHWAŁOWICACH
ul. 1 MAJA 95

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

1.IMIĘ______________________ NAZWISKO _____________________________________
WIEK UCZNIA ____________ INSTRUMENT

______________________________________

ILOŚĆ LAT NAUKI OGÓŁEM NA INSTRUMENCIE _______________ .

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA tel.; e-mail_______________________________________
2.IMIĘ_______________________ NAZWISKO _____________________________________
WIEK UCZNIA ____________ INSTRUMENT

______________________________________

ILOŚĆ LAT NAUKI OGÓŁEM NA INSTRUMENCIE _______________ .

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA tel.; e-mail_______________________________________
NAZWA I ADRES PLACÓWKI, tel.; e-mail

_________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
PROGRAM:
Imię i nazwisko KOMPOZYTORA
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI.

TYTUŁ UTWORU

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

CZAS
TRWANIA

Krótka notatka o placówce lub wykonawcy/wykonawcach:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis dyrektora placówki zgłaszającej uczestników)

*)niepotrzebne skreślić

KARTA

ZGŁOSZENIA - ZESPÓŁ

XX FESTIWAL MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
22.03 – 23.03.2019r
KONCERT LAUREATÓW - 30.03.2019r.
DOM KULTURY w RYBNIKU – CHWAŁOWICACH
ul. 1 MAJA 95

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

RODZAJ
ZESPOŁU____________________________________________________________________
SKŁAD ZESPOŁU (przy większej ilości członków zespołu /powyżej 10/, prosimy o dołączenie dodatkowej
karty zgłoszenia)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
( imię i nazwisko)
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA, tel.; e-mail________________________________________
NAZWA I ADRES PLACÓWKI, tel.; e-mail ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PROGRAM:
Imię i nazwisko KOMPOZYTORA
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI.

TYTUŁ UTWORU

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

CZAS
TRWANIA

Krótka notatka o placówce lub wykonawcy/wykonawcach:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora placówki zgłaszającej uczestników)

*)niepotrzebne skreślić

STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH
RYBNIK ul. J. i F. Białych 7

REGULAMIN
XX

FESTIWAL MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

I
Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Muzyki Instrumentalnej odbędzie się
w Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach, w dniach 22.03 – 23.03.2019r.
II
Organizatorami Festiwalu są:




Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku,
Urząd Miasta - Rybnik,
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach.
III

Cele Festiwalu :







Rozpowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
Zachęcanie do muzykowania.
Uwrażliwienie słuchaczy na odbiór „żywej muzyki”.
Podniesienie poziomu nauczania w placówkach upowszechniania kultury muzycznej.
Promowanie młodych talentów muzycznych.
Nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami kształcenia artystycznego.

IV
W Festiwalu uczestniczyć mogą uczniowie różnych placówek: (ognisk muzycznych, szkół
muzycznych, stowarzyszeń, towarzystw i innych placówek kształcenia artystycznego).
V

Jury oceniać będzie występy uczestników Festiwalu wg następujących kryteriów:




szkoły muzyczne,
pozostałe placówki kształcenia artystycznego,
kategorie wiekowe
- do 10 lat
- od 11 – 15 lat
- od 16 wzwyż

VI
W festiwalu uczestniczyć mogą również zespoły o dowolnym składzie instrumentów.
Nauczyciel nie może wchodzić w skład wykonawców.
VII
Prezentacja utworów:




soliści przygotowują 2 utwory (o zróżnicowanym charakterze) wykonane z pamięci,
zespoły i duety - 2 utwory (o zróżnicowanym charakterze) wykonane z nut,
czas wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

VIII
Warunki uczestnictwa:



organizatorzy ustalają opłatę wpisową w wysokości;
a/
b/

soliści i duety
zespoły

którą należy wpłacić na konto

40 zł
50 zł

do dnia 11.03.2019r.:

Bank Pekao S.A. O/Rybnik
45 1240 4357 1111 0000 5321 6395
z dopiskiem „Wpisowe na XX Festiwal”



dowód wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia, z chwilą przyjęcia zgłoszenia
wpisowe nie podlega zwrotowi,
warunkiem uczestnictwa jest przyjęcie powyższego regulaminu z jednoczesnym
przesłaniem dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r. na adres:
Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych
ul. J.F. Białych 7,

44-200 RYBNIK

tel. 32 42 28 660,

www.ogniskomuzyczne.rybnik.pl
ogniskomuzyczne@wp.pl

IX
Uwagi końcowe.
Organizatorzy zobowiązują się powiadomić uczestników festiwalu o orientacyjnej
godzinie występu (telefonicznie, e-mail).
Wszyscy wykonawcy zostaną uhonorowani dyplomami uczestnictwa.
O wynikach poinformujemy Państwa telefonicznie lub e-mailem po zakończeniu
festiwalu.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia i Domu Kultury
w Rybniku - Chwałowicach.
Laureaci otrzymają nagrody, które zostaną wręczone na koncercie laureatów w dniu
30.03.2019r.
Telefon kontaktowy: 32 42 28 660 w godzinach 15.00 – 18.00

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z organizacją XX Festiwalu Muzyki Instrumentalnej
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 L 119, s. 1)
- dalej RODO - informujemy, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz Pani/ Pana dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie
Ognisk Muzycznych, ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik; KRS: 00002684.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty zewnętrzne
współpracujące z Stowarzyszeniem przy organizacji Festiwalu.
Ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/ Pana dziecka
będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. Ma Pani/ Pan prawo żądania od administratora
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o
kontakt z Administratorem Danych pod adresem siedziby: Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych, ul. J.F. Białych 7,
44-200 Rybnik.
Przetwarzanie danych będzie odbywać się w celu: przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia eliminacji, udziału w
finale. Do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów,
w których ujęte są dane, określone w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych związanych z udziałem w XX
Festiwalu Muzyki8 Instrumentalnej do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach w tym na użytkowanych przez Stowarzyszenie platformach społecznościowych (m.in. Facebook), na
stronie internetowej, a także w siedzibie organu prowadzącego i innych miejscach ogólnie dostępnych.
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Przyjąłem/am do wiadomości

.......................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 L 119, s. 1)
- dalej RODO - informujemy, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych, ul. J.F. Białych 7, 44-200
Rybnik; KRS: 00002684.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty zewnętrzne
współpracujące z Stowarzyszeniem przy organizacji Festiwalu.
Ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez
okres wynikający z przepisów prawa. Ma Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych
pod adresem siedziby: Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych, ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik.
Przetwarzanie danych będzie odbywać się w celu: przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia eliminacji, udziału w
finale. Do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów,
w których ujęte są dane, określone w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych związanych z udziałem w XX
Festiwalu Muzyki8 Instrumentalnej do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach w tym na użytkowanych przez Stowarzyszenie platformach społecznościowych (m.in. Facebook), na
stronie internetowej, a także w siedzibie organu prowadzącego i innych miejscach ogólnie dostępnych.
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Przyjąłem/am do wiadomości

.......................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela)

