Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas saksofonu szkół muzycznych I i II stopnia

IV Konfrontacje Młodych Saksofonistów
EDYCJA ONLINE
w ramach IV Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego
kwiecień 2022
Organizatorzy:
Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. prof. J. Tischnera w Domosławicach
we współpracy z:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
Szkołą Muzyczną I stopnia im. O. Kolberga w Czasławiu
Katolicką Niepubliczną Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II stopnia w Nowym Sączu
1. Cele konkursu:
- promowanie umiejętności artystycznych uczniów klas saksofonu szkół muzycznych,
-popularyzacja muzyki i stworzenie uczniom przestrzeni do prezentacji swoich umiejętności
-nawiązanie współpracy między instytucjami kultury
-wymiana doświadczeń między uczniami i pedagogami
-doskonalenie poziomu warsztatu wykonawczego oraz pedagogicznego
2. Forma Konkursu:
- IV edycja konkursu zostanie przeprowadzona w formie zdalnej.
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas saksofonu szkół muzycznych I i II stopnia i
odbywa się na zasadach konkursu jednoetapowego.
- Uczestnicy zostaną przesłuchani wg następujących kategorii:
* Kategoria 0
uczniowie najmłodsi – urodzeni w 2013 roku i młodsi oraz uczniowie, którzy rozpoczęli
naukę gry na saksofonie we wrześniu 2021 r.
* Kategoria I
klasy I-III cyklu 6-letniego oraz klasy I-II cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
* Kategoria II
klasy IV-VI cyklu 6-letniego oraz klasy III-IV cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
*Kategoria III
klasy I-IV szkół muzycznych II stopnia
*Kategoria IV
klasy V-VI szkół muzycznych II stopnia
Konkurs stanowi częściową formę kwalifikacji do udziału w warsztatach
prowadzonych przez wybitnych saksofonistów i pedagogów w ramach IV
Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego w dniach 22-24.04.2022 r. w CKiPG w
Łososinie Dolnej (laureaci oprócz nagród rzeczowych mogą zostać nagrodzeni
indywidualnymi lekcjami podczas warsztatów).
4. Oceny i kryteria oceniania:
- Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać wykonanie utworów pod względem
technicznym oraz artystycznym.
- Występy uczestników oceniane będą w skali 1-25 punktów.
- Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne i niepodważalne.

- W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.
- Jury ma prawo przyznać nagrody specjalne uczestnikom według własnego uznania.
- Dopuszcza się udział w konkursie uczniów członków Jury, przy czym nie będą oni
oceniani przez swojego pedagoga.
- W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia.
5. Repertuar:
Uczestnicy prezentują dowolny program solo lub z towarzyszeniem fortepianu.
Maksymalny czas trwania całego nagrania to:
Kategoria 0 – 3 min.
Kategoria 1 – 6 min.
Kategoria 2 – 9 min.
Kategoria 3 – 12 min.
Kategoria 4 – 15 min.
6. Zgłoszenia:
–

zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać poprzez formularz internetowy,
dostępny na stronie www.malopolskifestiwalsaksofonowy.pl Link do formularza
będzie dostępny od 5.01.2022r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 26.03.2022r.

–

nagrania uczestników, dowód wpłaty, klauzulę RODO oraz zgodę rodzica(lub dorosłego
uczestnika) na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać jako załącznik poprzez
formularz zgłoszeniowy,

–

w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu
przyjmowania zgłoszeń i wcześniejszego zamknięcia listy.

Wpisowe dla kategorii 1-4 w wysokości 100zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do
26.03.2022 roku na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach
51 8589 0006 0040 0418 2553 0001
tytułem „IV Konfrontacje Młodych Saksofonistów – wpisowe” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Wpisowe dla kategorii 0 wynosi 50zł.
7. Realizacja nagrań:
– nagranie należy umieścić w jednym pliku w serwisie YouTube i oznaczyć film jako
niepubliczny,
– nagranie musi być dostępne aż do dnia zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników,
– w tytule należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę konkursu, a w opisie filmu
podać kategorię oraz szczegółowy program,
– utwory można zarejestrować osobno, a następnie scalić w jeden film. Niedopuszczalne są
cięcia montażowe w trakcie trwania poszczególnych utworów,
– sylwetki wykonawcy oraz akompaniatora muszą być widoczne w całości,
– jakość nagrania powinna umożliwiać rzetelną ocenę gry Uczestnika. Preferowana jest jakość
HD lub wyższa.
– link do nagrania należy przesłać przez formularz zgłoszeniowy.
Pozostałe informacje:
– lista laureatów oraz uczestników nagrodzonych lekcjami na warsztatach zostanie
opublikowana na stronie internetowej Festiwalu w dniu 11 kwietnia 2022r.

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa,
wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się 24.04.2022 r. podczas
Koncertu Finałowego IV Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego w Centrum Kultury i
Promocji Gminy Łososina Dolna. Laureaci, którzy nie będą brali udziału w warsztatach
mogą otrzymać nagrody i dyplomy drogą pocztową.
– Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnej rejestracji, opublikowania lub wydania
materiału z przebiegu konkursu i Festiwalu,
– zgłaszając się, uczestnicy konkursu i ich rodzice/prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika dla celów Festiwalu i jego
promocji, oraz na publikowanie wizerunku uczestnika,
– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
–
–

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Majchrzak tel: 502-635-792

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w IV Małopolskim Festiwalu
Saksofonowym i konkursie online IV Konfrontacje Młodych Saksofonistów.
Imię i nazwisko uczestnika:...............................................................................................................
Data urodzenia:..................................................................................................................................
Adres do korespondencji:..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
...........................................................................................................................................................
Kontakt do rodzica/opiekuna prawnego (tel., adres e-mail):
...........................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu IV Konfrontacji Młodych
Saksofonistów i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia 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/W(DZ.U.UE.L.2016.119.1.) organizatorzy IV Małopolskiego Festiwalu
Saksofonowego informują, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach, z siedzibą pod adresem:
Domosławice 24, 32- 860 Czchów.
2) Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO - podstawą przetwarzania danych jest
udzielona zgoda, w pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO (zadanie realizowane w
interesie publicznym) w celu realizacji konkursu, udokumentowania jego przebiegu oraz promocji konkursu i osiągnięć jego
uczestników.
3) Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz stronę internetową szkoły, a także
strony internetowe instytucji i mediów, z którymi szkoła współpracuje w związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy
mediów takich jak prasa, radio i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy
przepisów prawa.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres
wynikający z
obowiązujących Szkołę przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt) lub do wycofania Pani/Pana zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Szkołę danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i
dziecka) jest dobrowolne, a jej brak wyłącza możliwość uczestnictwa w konkursie.

…...........................................................
miejscowość i data

…...............................................................................
podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

