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Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
Konkurs na Melomana

REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS NA MELOMANA”
2. Organizatorami
Konkursu
są:
Publiczna
Szkoła
Muzyczna
w Golubiu-Dobrzyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury.

I

stopnia

3. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest wyłącznie do uczniów Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i jej filii w Kowalewie Pomorskim i
Ciechocinie w okresie pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019.
4. Celem konkursu jest aktywizacja kulturalna uczniów poprzez uczestnictwo
w koncertach organizowanych przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Publiczną Szkołę
Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i Stowarzyszenie Miłośników Kultury.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Konkurs polega na zdobyciu największej liczby pieczątek z koncertów organizowanych
przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni z koncertów plakatowanych organizowanych
przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i Stowarzyszenie
Miłośników Kultury, oraz z wyjazdów organizowanych przez Publiczną Szkołę Muzyczną I
st. w Golubiu-Dobrzyniu na koncerty zewnętrzne.
3. Uczestnikiem Konkursu zwany dalej Uczestnikiem może być każdy uczeń Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
4. Uczestnik otrzyma imienny karnet konkursowy z miejscem na pieczątki.
5. Każdy Uczestnik po zakończeniu koncertu wpisuje w karnet datę koncertu i otrzymuje
pieczątkę, która stanowi dowód uczestnictwa na danym występie.
§3
WYNIKI KONKURSU
1. Karnety należy dostarczyć do sekretariatu PSM
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019r.

Ist.

2. Konkurs zostanie
przez Organizatora.

przez

rozstrzygnięty

04.02.2019

r.

w

Golubiu-Dobrzyniu
Komisję

powołaną
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§4
NAGRODY
1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni Laureatów. Zdobywcy największej ilości
zebranych pieczątek otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Decyzje Komisji są
niepodważalne i ostateczne.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Komisja.
3. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas balu dla uczniów.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.psmgd.pl
2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby konkursu.
3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku na
potrzeby promocji konkursu i ogłoszenia wyników w mediach społecznościowych,
stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń szkoły.
4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje na karnecie zostaną automatycznie
wykluczone z udziału w Konkursie.
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