
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. W. KILARA W OLKUSZU 

ORAZ OLKUSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE „PRO MUSICA” ZAPRASZAJĄ NA: 

X OLKUSKIE SPOTKANIA Z PERKUSJĄ „OBLICZA PERKUSJI” 
21-22 kwietnia 2020 

w ramach których odbędzie się szósta edycja konkursu 
„Młody Perkusista” 

Całość imprezy będzie składała się z części konkursowej, warsztatowej i koncertowej.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

„MŁODY PERKUSISTA” 

 

Organizator: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu  

Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA” 

 

Cele konkursu:  

 prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów,  

 konfrontacja i zdobywanie estradowego doświadczenia, 

 wymiana doświadczeń pedagogicznych i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki 

 nauczania, 

 popularyzacja muzyki perkusyjnej. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy perkusji szkół muzycznych I stopnia.  

2. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatora.  

3. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech grupach: 

Grupa I: klasa I cyklu 6-letniego 

- werbel etiuda do wyboru: 

Edward Freytag - ”Hot Licks” lub Eckhard Kopetzki - ”Flam-ingo” 

 utwór dowolny z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 

Czas utworu dowolnego w grupie I nie może przekraczać 1:30 

Grupa II: klasy II cyklu 6-letniego oraz I cyklu 4-letniego  

 - werbel etiuda do wyboru: 

JamesL.Moore - „FlamPatrol” lub Eckhard Kopetzki “Stick Stress” 

-  utwór dowolny z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 

Czas utworu dowolnego w grupie II nie może przekraczać 3 minut. 

Grupa III: klasy III i IV cyklu 6-letniego oraz II i III cyklu 4-letniego  

-werbel etiuda do wyboru 

Eckhard Kopetzki „Snare Race(1)” lub Murray Houllif “General Eisenhover” 

- multipercussion  

Bruce Pearson „Express Lane” 

- utwór dowolny z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 

Czas utworu dowolnego w grupie III nie może przekraczać 5 minut. 



Kolejność wykonywania utworów jest dowolna.  

4. Konkurs odbędzie się w ramach X Olkuskich Spotkań z Perkusją 21-22 kwietnia 2020 roku. 

W przypadku otrzymania dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

przeprowadzenia konkursu w ciągu trzech dni. Szczegółowy harmonogram zostanie podany 

po upływie terminu zgłoszeń. 

5.Regulamin konkursu, karta zgłoszenia uczestnika oraz załącznik nr 1 do karty zgłoszenia, 

dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.psmolkusz.pl. 

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających wpłatę upływa  9 kwietnia 

2020 roku. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu 

planu przesłuchań konkursowych. Zgłoszenia wypełnione komputerowo z dopiskiem „Młody 

Perkusista” prosimy nadsyłać drogą mailową: sekretariat@psmolkusz.pl, faxem: 32 643 00 

65 lub listownie PSM I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 6, 32-300 Olkusz. 

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia powinien zawierać odpowiednie podpisy w związku ze 

składanymi oświadczeniami. 

Zgłoszenie uczestnika do konkursu wg. w/w załącznika  jest jednoznaczne z: 

- zapoznaniem się i zaakceptowanie regulaminu, 

- wyrażeniem zgody przez akompaniatora na przetwarzanie danych osobowych, 

- wyrażeniem zgody przez rodziców / opiekunów prawnych uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych i innych zgód zawartych w oświadczeniach, 

- zapoznaniem się z klauzula informacyjną. 

 

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wszystkie konkursowe instrumenty. Uczestnik 

konkursu może wystąpić grając na własnym instrumencie.  

7. Organizator nie zapewnia akompaniatora.  

8. Uczestników ocenia Jury powołane przez organizatora konkursu w składzie: 

prof. Jan Pilch 

dr. hab Krzysztof Jaguszewski 

dr Wojciech Fedkowicz 

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  

9. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.  

10. Laureaci Konkursu wyłonieni przez Jury otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe 

dyplomy. 

11. Jury może uhonorować dyplomami wyróżniających się akompaniatorów.  

12. Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują możliwość bezpośrednich konsultacji  

z członkami Jury.  

13. Organizator ustala wpisowe w wysokości 100 złotych od uczestnika.  

14. Wpisowe należy przekazać na rachunek bankowy: 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. W. KILARA W OLKUSZU NBP O/O Kraków:                              

68 1010 1270 0045 4513 9134 0000  

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „Młody 

Perkusista”) 



15. Wpisowe nie podlega zwrotowi.  

16. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają żadnych kosztów uczestników, akompaniatorów 

 w szczególności kosztów podróży, kosztów pobytu podczas trwania konkursu oraz 

ewentualnych kosztów zakwaterowania.  

17. Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.  

18. Na stronie internetowej szkoły zostaną opublikowane imiona i nazwiska uczestników, 

laureatów, wyróżnionych akompaniatorów konkursu oraz szkoła którą reprezentują. 

Organizator zastrzega możliwość umieszczenia zdjęć laureatów na stronie internetowej 

szkoły.  

19. Uczestnicy,  laureaci  oraz  akompaniatorzy  nie  mogą wnosić roszczeń finansowych za 

nagrania  fonograficzne,  nagrania  wideo  oraz  zdjęcia  wykonane w celach dokumentowania  

i promocji konkursu. 

 

W SPRAWIE MATERIAŁÓW NUTOWYCH PROSIMY O KONTAKT Z BARTŁOMIEJEM 

SZCZEPAŃSKIM  

tel. 602591925 lub e-mail:drumsonic@gmail.com 

ZAMIESZCZONE MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ UWAGI ORGANIZATORA ODNOŚNIE FORMY 

I TEMPA WYKONANIA UTWORU. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia 
KONKURSU „MŁODY PERKUSISTA” 

OŚWIADCZENIA 
…………………............... 
/miejscowość, data/ 

 
Imię  i nazwisko uczestnika .......................................................................... 
 
Szkoła (pełna nazwa, adres szkoły oraz adres mailowy i nr telefonu) 
……………………...................................................................................... 
……………………......................................................................................……………………...................
................................................................... 

 
(wypełnia akompaniator) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych   w zakresie: imienia, nazwiska 
oraz nazwy i siedziby szkoły w związku z przygotowaniem uczestnika do konkursu „MŁODY 
PERKUSISTA” w związku z organizacją Konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojego 
wizerunku , poprzez umieszczanie danych osobowych (imienia, nazwiska), zdjęć (wizerunku) 
przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. W Kilara w Olkuszu podczas realizacji 
Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
 
 

 ………………………………….. 
                                                                                                                           /data i podpis/ 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny) 
W przypadku małoletnich zgodę może udzielić każdy z rodziców, jeśli dziecko pozostaje pod 
władzą rodzicielską obojga (art. 98 § 1 k.r.o. „Rodzice są przedstawicielami ustawowymi 
dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą 
rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel 
ustawowy dziecka”). 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………...……… 
ucznia ……………….…………………….. w zakresie: imienia, nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły 
przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. W Kilara w Olkuszu w związku z organizacją 
Konkursu.   

 ………………………………….. 
                                                                                                                           /data i podpis/ 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  tj. imienia  i nazwiska  oraz  nazwy  
  i siedziby szkoły mojego dziecka: ..........................................… ucznia 
…………………………………………….. poprzez umieszczanie jego danych osobowych podczas 
realizacji konkursu przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. W Kilara w Olkuszu na 
stronie internetowej w związku z udziałem w Konkursie przez moje dziecko w zakresie 
dokumentowania i promocji szkoły. 

………………………………….. 
                                                                                                                           /data i podpis/  

https://sip.lex.pl/#/document/16785962?unitId=art(98)par(1)&cm=DOCUMENT


 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka: 
..........................................… ucznia ……………………………………………..   poprzez umieszczanie 
wizerunku utrwalonego na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi 
identyfikacyjnymi  (imię, nazwisko,  klasa,  nazwa  szkoły)  przez Państwową Szkołę Muzyczną 
I stopnia  im.  W. Kilara  w Olkuszu  do celów  promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych,  
a także na stronie WWW organizatora konkursu. 
 

 
………………………………….. 

                                                                                                                         /data i podpis/  
Wyrażam  zgodę  na  publikowanie  na  stronie  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia 
 im. W. Kilara w Olkuszu imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka: 
................................................. ucznia …………………………………………. na liście wyniki. 

 
………………………………….. 

                                                                                                                        /data i podpis/  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 
………………………………….. 

                                                                                                                                /data i podpis/  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) zwane dalej „RODO” informujemy, iż: 

I. Administratorem  danych  osobowych  jest  Państwowa  Szkoła Muzyczna  I stopnia  
im. W. Kilara w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 6, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 00 65, e-mail: 
sekretariat@psmolkusz.pl 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: codex.iod@gmail.com.  
III. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO.  

IV. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 

VI. Dane  osobowe  przechowywane  są  przez okres  realizacji  konkursu  oraz  zgodnie  
z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi. 

VII. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. 

VIII. Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie   
       swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo   
       w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem  



       przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
IX. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

X. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter 
dobrowolny.   Konsekwencją   niepodania   danych  jest   brak   możliwości   udziału  
w konkursie.  

XI. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 


