
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY 
im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej-Madetko 

Katowice 23 – 24 listopada 2018 r. 
 

 

REGULAMIN 
 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Anny Wesołowskiej i Haliny 

Wesołowskiej-Madetko jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara 

w Katowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego 

w Katowicach. 

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 i 24 listopada 2018 r. w Sali Koncertowej Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, przy ul. Ułańskiej 7b. 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości kompozytorów będących patronami kolejnych 

edycji przedsięwzięcia, prezentacja umiejętności młodych pianistów przed szerszą publicznością, 

integracja środowiska muzycznego oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych. 

4. Konkurs jest jednoetapowy. 

5. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: 

kategoria I:  uczniowie urodzeni w 2003 r. i młodsi  

kategoria II: uczniowie urodzeni w 2000 r. i młodsi 

6. Konkurs jest otwarty dla publiczności. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania programu z pamięci. Kolejność wykonania utworów jest 

dowolna. Dopuszcza się wybór i wykonanie całości programu kategorii starszej przez uczestnika 

kategorii młodszej.  

8. Występy uczestników w skali od 1 do 25 punktów oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora 

Szkoły. Pracom jury przewodniczyć będzie prof. Andrzej Tatarski (Akademia Muzyczna im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu). 

9. Przesłuchania uczestników Konkursu obu kategorii odbywać się będą w kolejności alfabetycznej 

począwszy od litery wylosowanej na tydzień przed przesłuchaniami. O wyniku losowania 

organizator powiadomi za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły. 

10. Wpisowe Konkursu w wysokości 100 PLN od uczestnika należy wpłacić na konto: 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW 

LICEUM MUZYCZNEGO W KATOWICACH  

Nr rachunku: 88 2130 0004 2001 0444 6118 0001 

W tytule wpłaty prosimy wpisać: KONKURS PIANISTYCZNY  

W razie rezygnacji wpisowe nie będzie zwrócone. 

11. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 25 października 2018 r. wyłącznie 

w formie elektronicznej, na aktywnym (niezeskanowanym) formularzu zgłoszeniowym 

dołączonym do regulaminu na adres e-mail: sekretariat@zpsm.edu.pl wraz z kopią dowodu 

wpłaty kwoty wpisowego. 



12. Harmonogram przesłuchań i inne informacje dotyczące przebiegu Konkursu zostaną 

umieszczone na stronie internetowej szkoły, a także rozesłane do uczestników za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

13. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami programowymi kandydat nie zostanie 

dopuszczony do udziału w Konkursie, a wpisowe nie będzie zwrócone. 

14. O ewentualnych zmianach w programie konkursowym należy powiadomić sekretarza jury 

najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Konkursu. W tym celu należy przesłać korektę 

programu drogą mailową na adres sekretariat@zpsm.edu.pl 

15. Tytuł laureata Konkursu przysługuje zdobywcom trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach. 

Przewiduje się także przyznanie wyróżnień. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody 

ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego 

w Katowicach. 

16. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

17. Kryteria przyznawania nagród i wyróżnień leżą wyłącznie w kompetencjach jury. 

18. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

19. Osoby nagrodzone zobowiązane są do występu na koncercie laureatów, w czasie którego 

zaprezentują program obejmujący pozycje wykonywane podczas przesłuchań. Wyboru utworów 

do koncertu laureatów dokona jury Konkursu. 

20. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

21. Organizatorzy na prośbę uczestników Konkursu zapewniają miejsca noclegowe w internacie 

szkoły przy ul. Ułańskiej 7b w Katowicach. 

22. Administratorem danych osobowych uczestników jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Wojciecha Kilara z siedzibą w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7b, e-mail: 

sekretariat@zpsm.edu.pl  

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, e-mail: iod@zpsm.edu.pl 

Dane będą przetwarzane w celu stworzenia folderu konkursowego, publicznego ogłoszenia 

wyników konkursu, zamieszczenia personaliów uczestnika, jego zdjęć i nagrań z Konkursu na 

stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych mediach, na podstawie zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego ucznia. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych 

w Regulaminie.  

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

23. Do Regulaminu dołączone są wszelkie formularze, w tym formularz zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, a także oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. 

Załączony został także szczegółowy program konkursowy oraz karta zgłoszeniowa. 


