
Regulamin Konkursu Muzycznego

Organizatorzy:
Prezydent Miasta Biała Podlaska, 

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej,

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

Celem Konkursu jest:

- popularyzacja muzyki klasycznej wśród dzieci i młodzieży,

-  prezentacja  dorobku  artystycznego  uczniów  i  pedagogów  zamieszkujących  

w Białej Podlaskiej,

-  rozpowszechnianie  najbardziej  wartościowych  pozycji  literatury  pedagogicznej  

i artystycznej,

- popularyzacja instrumentów klasycznych.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami Konkursu  mogą być soliści instrumentaliści zamieszkujący miasto

Biała Podlaska.

2. W prezentacjach młodym muzykom mogą towarzyszyć  pianiści 

akompaniatorzy. 

3. Uczestnicy będą rywalizować w trzech grupach wiekowych:

 I grupa – urodzeni w roku 2011  i młodsi,

 II grupa - urodzeni w roku 2010  i starsi,

 III grupa – uczniowie szkół II stopnia. 

Czas prezentacji:    I grupa – 6 minut,

                            II grupa – 10 minut,

                           III grupa – 12 minut. 

4. Program - to dowolne utwory muzyki klasycznej.

UWAGA:  Komisja  będzie  przerywać  występ  uczestnika  w  przypadku

przekroczenia czasu wyznaczonego na prezentację. 

Zgłoszenia: 

1. W  celu  zgłoszenia  uczestnika  na  konkurs  należy  wysłać  kartę  zgłoszenia  

(druk w załączeniu) na adres mailowy: sekretariat@bck24.pl.

2. Ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 8 lutego 2022 r. 
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Organizacja:

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych I i II  stopnia w Białej Podlaskiej,
ul. Warszawska 12b w dniu 10 lutego 2022 roku o godzinie 17.00.
Sprawami organizacyjnymi zajmuje się sekretariat BCK tel.     83 341 67 12  
e-mail:     sekretariat@bck24.pl   
Informacji udziela Waldemar Robak tel. 83 3435436.

Nagrody:

1.  Zdobywcy  miejsc  I  –  III  otrzymują  nagrody  pieniężne  i  dyplomy,  pozostali

uczestnicy dyplomy uczestnictwa. Laureaci konkursu wystąpią w Białej Podlaskiej

podczas koncertu pt. „Wielka Sława Bogusława” w dniu 28 maja 2022 r.

2. O podziale nagród decyduje Jury.

Ocenianie:

1. Oceny prezentacji artystycznych Uczestników dokona Jury złożone z wybitnych

pedagogów, powołane przez organizatorów.

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

Postanowienia końcowe:

1.  Dane  uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  zgodnie  z  postanowieniami

Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.). 

2.  Po  ogłoszeniu  wyników  Konkursu  organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do

opublikowania  linków  do  wykonań  laureatów  w  mediach  społecznościowych

Bialskiego  Centrum  Kultury,  Urzędu  Miasta  Biała  Podlaska,  Zespołu  Szkół

Muzycznych I i II stopnia tj. na Facebooku i YouTube. 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału  

w Konkursie. Kandydatom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich

poprawienia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych

osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób,

które otrzymają nagrody w Konkursie. 

5. Podczas trwania konkursu mogą być wykonywane zdjęcia w celu przedstawienia

fotorelacji  z wydarzenia na stronie internetowej Bialskiego Centrum Kultury oraz

Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia i w mediach lokalnych.

6. W Konkursie nie będą brały udziału osoby, których zgłoszenia zostaną złożone po

terminie,  będą  niekompletne  lub  zostały  podane  nieprawdziwe  dane.

7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia,  które  nie  dotarły  do

niego  w  terminie  na  skutek  okoliczności  niezależnych  od  niego.  

8.  Zgłoszenie  udziału  w Konkursie  oznacza akceptację  niniejszego Regulaminu.  
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9.  Wszystkie  dodatkowe  pytania  prosimy  kierować  drogą  mailową  na  adres:

sekretariat@bck24.pl

10.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres wynikający  z przepisów

prawa, szczególnie prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

11.  Inspektorem  ochrony  danych  jest  Karol  Dołęga,  tel.  660678927,  e-mail:

k.dolega87@gmail.com

12. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na

podstawie przepisów prawa.  Dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa

trzeciego ani organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały profilowaniu. 

13. Administratorem danych osobowych, podanych w kartach zgłoszeniowych jest Bial-

skie  Centrum  Kultury  im.  Bogusława  Kaczyńskiego  w  Białej  Podlaskiej 

ul. Warszawska 11,  tel.     83 341 67 12  , e-mail:     sekretariat@bck24.pl  .
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