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Regulamin
I Konkursu Kompozytorskiego dla Kontrabasistów
-w ramach V Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego
w Kowalewie Pomorskim
Organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Kultury w Kowalewie Pomorskim oraz Publiczna
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
Dyrektorem Konkursu jest Krzysztof Sypek (Tel.504-224-903).
Biuro konkursu: sekretariat PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu.
Sekretariat-nr telefonu 53-53-53-786. E-mail: muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl
www.psmgd.pl
Miejsce przesłuchań:
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
Termin:15 kwietnia 2019 r.
Cele konkursu:
Celem konkursu jest motywowanie oraz promocja uzdolnionych artystów,
profesjonalistów jak i zaczynających swoją przygodę z komponowaniem. Celem
konkursu jest wzbogacenie literatury kontrabasowej dla młodych jak i
zaawansowanych instrumentalistów oraz zachęcenie do komponowania utworów
przeznaczonych na kontrabas.
Podział na grupy:
I grupa: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
II grupa: studenci, zawodowi muzycy.
Postanowienia:
1. Uczestnikami konkursu mogą być kontrabasiści (uczniowie, studenci bądź
zawodowi muzycy) lub inne osoby, które zajmują się komponowaniem.
Preferowane będą kompozycje kontrabasistów, tak aby promować ten
rodzaj twórczości tworzonej przez i dla kontrabasistów.
2. Kompozycja powinna być przeznaczona na kontrabas solo lub z
towarzyszeniem fortepianu, zespołu kameralnego bądź orkiestry
kameralnej. Preferowane są krótkie formy muzyczne, miniatury, sonaty,
concertina, koncerty z przeznaczeniem dla najmłodszych wykonawców.
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3. Wszystkie kompozycje (materiały nutowe) muszą być nadesłane w
formacie .xml oraz w pliku audio (niezależnie od jakości nagraniasugerowanym jest eksportowanie pliku nutowego .xml do pliku audio
.mp3) w celu odsłuchania przez członków komisji.
4. Uczestnik poprzez udział w konkursie zezwala na publiczne odtwarzanie i
upublicznienie kompozycji oraz pliku audio w celach głosowania.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swoich kompozycji w
celu propagowania muzyki kontrabasowej w społeczności muzyków
kontrabasistów.
6. Organizator konkursu przygotuje publikację PDF wybranych kompozycji,
która przygotowana ma być z myślą o poszerzeniu literatury
kontrabasowej
oraz
propagowaniu
twórczości
kontrabasistówkompozytorów.
7. Termin nadsyłania materiałów (nuty w formacie xml. oraz plik audio mp3)
upływa 5 kwietnia 2019 roku.
8. Głosowanie (online) zaproszonych kontrabasistów (również uczestników
konkursu kompozytorskiego) będzie trwało do 13 kwietnia 2019 r.
9. Uczestnik poprzez zgłoszenie oświadcza, iż przesłana kompozycja jest jego
autorskim dziełem i inne osoby nie mają praw autorskich lub majątkowych
do tego dzieła.
Nagrody:
Komisja przyznaje pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w każdej z dwóch grup
(nagrody rzeczowe).
Komisja może przyznać nagrody ex aequo.
Komisja może przyznać inne nagrody specjalne.
Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione są na stronie
internetowej www.psmgd.pl, zakładka Konkurs WiolonczelowoKontrabasowy lub uzyskać w sekretariacie PSM I st. w GolubiuDobrzyniu. Nr telefonu 53-53-53-977, e-mail: muzyczna@golubdobrzyn.com.pl
2. Po zakończeniu głosowania zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone
nagrody rzeczowe (podczas Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego).
Nagrody oraz dyplomy nieodebrane podczas uroczystości, przesyłane
będą wyłącznie na koszt uczestnika, który zgłosi taką prośbę i opłaci z
góry koszty przesyłki.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu
przypadku ilości zgłoszonych uczestników mniejszej niż 3.

w
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4. Organizator nie płaci za przesłane materiały, a ich późniejsza publikacja
ma formę pro publico bono.
5. Decyzje komisji są ostateczne.
6. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Stowarzyszenie
Miłośników Kultury oraz PSM I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu wszelkie
prawa majątkowe do artystycznych wykonań, upublicznianych podczas
konkursu, które mogą być wykorzystane w celach promocji konkursu.
7. Wysyłając formularz zgłoszenia elektronicznego, uczestnicy udzielają
zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku (zdjęcia, skróty
filmowe, wywiady)i danych (imię i nazwisko)w związku z promocją
konkursu oraz ogłoszeniem wyników.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby organizacji konkursu.
9. Nagrody ufundowane przez osoby prywatne i instytucje powinny być
zgłoszone do organizatora przed konkursem.
10.Uczestnicy konkursu nie wnoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w
konkursie.
11.Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje po otrzymaniu
wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej wymienionej poniżej oraz przesłaniu nut oraz pliku audio.
12.Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2019 r.
13.

Formularz zgłoszenia uczestnika (wyłącznie w wersji elektronicznej)
znajduje się na stronie internetowej konkursu:www.psmgd.pl w
zakładce Konkurs Wiolonczelowo Kontrabasowy pod nazwą KONKURS
KOMPOZYTORSKI KONTRABASISTÓW
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY
UL. ODRODZENIA 7
87-410 KOWALEWO POMORSKIE
Woj.: KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer KRS: 0000543595;NIP: 5030078133; REGON: 36077797100000
NR KONTA: BGŻ O/GOLUB-DOBRZYŃ
32 2030 0045 1110 0000 0401 7560
http://www.milosnicy-kultury.pl

14.Klauzule informacyjne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych- RODO)-,,Rozporządzenie” informuje, że:
a) Administratorem danych jest STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY,
UL. ODRODZENIA 7; 87-410 KOWALEWO POMORSKIE oraz PSM I ST w
Golubiu-Dobrzyniu
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów związanych z
organizacją konkursu poprzez udostępnienie informacji o przebiegu i
wynikach konkursu
na oficjalnej stronie internetowej, portalach
społecznościowych oraz innych mediach współpracujących na rzecz
promocji konkursu.
c) Podanie danych jest wymogiem organizatora i uczestnicy są zobligowani
do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
uczestnictwa w konkursie.

d) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
e) Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
f) Został wyznaczony Inspektor ochrony danych PSM I ST w GolubiuDobrzyniu, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:
iod@itm-gd.pl
g) Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
1 roku. Po przekroczeniu tego okresu dane będą kasowane.
h) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
i) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
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