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REGULAMIN 

 I REDZKIEGO KONKURSU GITAROWEGO 

12.06.2022 r. 
(edycja online) 

 
1. Organizatorem I Redzkiego Konkursu Gitarowego jest Prywatna Szkoła Muzyczna I st.  

w Redzie.  

 

2. I Redzki Konkurs Gitarowy dedykowany jest uczniom klas gitary klasycznej wszystkich typów 

szkół muzycznych I stopnia. Celem konkursu jest propagowanie polskiej muzyki gitarowej oraz 

rozwój muzyczny uczniów.  

 

3. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach: 

I GRUPA – uczniowie kl. I cyklu 4-letniego oraz I i II cyklu 6-letniego, 

II GRUPA – uczniowie kl. II cyklu 4-letniego oraz III i IV cyklu 6-letniego, 

III GRUPA – uczniowie kl. III i IV cyklu 4-letniego oraz V i VI cyklu 6-letniego. 

 

4. Uczestnicy konkursu wykonują dwa utwory: utwór o charakterze technicznym i utwór 

polskiego kompozytora.  Program należy wykonać z pamięci.  

 

5. Czas trwania prezentacji: I GRUPA do 5 minut, II GRUPA do 7 minut, III GRUPA do 9 minut.  

 

6. Skład Jury: 

dr Monika Dżuła-Radkiewicz – przewodnicząca 

mgr Agata Busse 

mgr Wojciech Gurgul 

 

7. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie wyraz artystyczny, dobór repertuaru, 

interpretację utworów, jakość brzmienia oraz aparat gry w skali punktowej od 1-25 punktów. 

Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.  

 

8. W celu wzięcia udziału w konkursie należy w terminie do 4 czerwca 2022 roku do  

godziny 23:59 przesłać czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na email 

redzkikonkursgitarowy@gmail.com wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego oraz linkiem do 

pobrania filmu (dysk Google lub www.wetransfer.com). Materiał wideo powinien być nagrany  

w jakości HD lub FULL HD, zrealizowany w orientacji poziomej obrazu, bez poprawek 

edytorskich w dźwięku i obrazie, bez cięć w utworach. Natomiast każdy z dwóch utworów 

można nagrać osobno i później połączyć w jeden plik. Prosimy nie dodawać do filmu żadnych 

http://www.wetransfer.com/
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napisów. Nazwa udostępnionego nagrania (pliku) musi zawierać imię i nazwisko oraz grupę,  

np. Jan Kowalski, GRUPA II.  Na nagraniu musi być widoczna sylwetka wykonawcy od kolan  

w górę: cała gitara, ręce i twarz.  

 

9. Organizator opublikuje wszystkie otrzymane nagrania jako jeden zmontowany film, który 

będzie miał swoją premierę 12 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 na kanale YouTube 

Redzkiego Konkursu Gitarowego.  

 

10. Wyniki zostaną ogłoszone 12 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Prywatnej Szkoły 

Muzycznej I st. w Redzie www.edureda.pl/MUZYCZNA oraz na facebooku szkoły 

www.facebook.com/szkolamuzycznareda i facebooku I Redzkiego Konkursu Gitarowego 

www.facebook.com/redzkikonkursgitarowy, a także na końcu opublikowanego filmu na 

YouTube.  

 

11. Wpisowe w kwocie 90 zł należy wpłacić przelewem na konto: Prywatna Szkoła w Redzie 

Spółka z o.o., 84-240 Reda, ul. C.K. Norwida 59. 

Numer konta  w Alior Banku: 53 2490 0005 0000 4600 5581 5988.  

W tytule wpłaty proszę wpisać: I Redzki Konkurs Gitarowy oraz Imię i Nazwisko uczestnika. 

Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

12. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Laureaci w każdej grupie, 

otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które będą wysłane na adres szkoły podanej przez 

uczestników w zgłoszeniu.  

 

13. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

14. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: redzkikonkursgitarowy@gmail.com oraz 

pod numerem telefonu 501 240 195. 

 

15. Informacja Administratora dotycząca ochrony danych osobowych: 

 

W trybie 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 związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia  

4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję: 

1) Administratorem jest Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Redzie, ul. Norwida 59, 84-240 

Reda. 

2) Podane w karcie zgłoszenia dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(zgoda osoby, której dane dotyczą). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach 

przeprowadzenia konkursu w zgodności z niniejszym regulaminem konkursu. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu. 

http://www.edureda.pl/MUZYCZNA
http://www.facebook.com/szkolamuzycznareda
http://www.facebook.com/redzkikonkursgitarowy
mailto:redzkikonkursgitarowy@gmail.com
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5) Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w konkursie 

lub jego rozstrzygnięciu. 

7) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez ........., udzieloną w dniu ... w celu ... Podpis osoby, której dane dotyczą. 

Cofnięcie zgody winno być przesłane na adres e-mail organizatora konkursu. 

8) Przysługuje Panu/i prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/i 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  

w zgodności z art. 77 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


