
Regulamin konkursu:

1. Organizatorem VIII Festiwalu Gitarowego Wśród pól jest Miasto i Gmina Wiązów. 
Współorganizatorem jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Witowicach
Dyrektor SM: Katarzyna Prokop
Dyrektor artystyczny: Łukasz Figiel

2. Konkurs odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w Witowicach w Sali Kameralnej hotelu 
Młyn Jana, Witowice 49, 57-120 Wiązów (3 piętro).

3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:
Grupa I – osoby urodzone po 31 grudnia 2012 r.
Grupa II – osoby urodzone po 31 grudnia 2009 r.
Grupa III – osoby urodzone po 31 grudnia 2005 r.

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie uczniowie szkół muzycznych I st.

Nauczyciel prowadzący, podpisem pod kartą zgłoszenia potwierdza prawdziwość danych. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów oraz zdobywcy Grand Prix 
z poprzednich edycji Festiwalu. Laureaci I nagród z poprzednich lat nie mogą brać udziału 
w tej samej grupie, tzn. zwycięzca grupy młodszej może wziąć udział w grupie starszej.

6. Uczestnicy konkursu będą oceniani w skali 1-25 pkt. przez Jury złożone z aktywnie 
działających gitarzystów pod przewodnictwem prof. Andrzeja Mokrego. Punktacja końcowa 
uczestnika będzie średnią punktów uzyskanych od poszczególnych jurorów. Obrady Jury są 
tajne. Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

7. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.

8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

9. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

10. Uczestnicy będą występować wg kolejności alfabetycznej rozpoczynając od litery wylosowanej 
wcześniej przez ucznia Szkoły Muzycznej I st. w Witowicach.

11. Program należy wykonać z pamięci.

12. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania limitów czasowych zawartych w programie.

13. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na Festiwal z opiekunem. Każdy opiekun 
ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego.

14. Koszty dojazdu, noclegów oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w posiadłości Eko Agro Turystycznej 
Młyn Jana (www.mlyn.sisu.pl).



15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz kserokopii dowodu 
opłaty wpisowej 120 zł do 30 kwietnia 2022 r. (kartę należy wypełnić na komputerze lub 
ręcznie – pismem drukowanym) na adres Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Witowicach (Witowice 39, 57-120 Wiązów) lub za pomocą poczty elektronicznej.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. 
w Witowicach z dopiskiem Festiwal Gitarowy, nr konta: 78 9585 0007 0040 0400 0223 0001.

Opłata wpisowa zapewnia:
a) Udział w konkursie
b) Wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu
c) Możliwość udziału w lekcjach mistrzowskich

Adres Organizatora:
Szkoła Muzyczna I st., Witowice 39, 57-120 Wiązów
e-mail: dyrektor.witowice@gmail.com
www: festiwalgitarowy.wix.com/wsrod-pol

16. W przypadku rezygnacji opłata wpisowa nie zostaje zwrócona.

17. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, o przyjęciu do Konkursu decydować będzie kolejność 
ich nadsyłania. 

18. Laureaci konkursu są zobowiązani do występu na koncercie laureatów.

19. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów konkursu przewidziane
są nagrody.

20. Nagrody dla laureatów i wyróżnionych można odebrać tylko podczas koncertu laureatów. 
Nieobecność laureata podczas uroczystego ogłoszenia wyników oznacza jego rezygnację ze 
wszelkich nagród rzeczowych. 

21. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, wykorzystanie 
wizerunku do celów reklamowych Festiwalu oraz rejestrację audiowizualną koncertu 
laureatów.

Program konkursu

1. Grupa I (ur. po 31 grudnia 2012 r.):

program dowolny, czas trwania całego programu max. 5 min.

2. Grupa II (ur. po 31 grudnia 2009 r.):

utwór w formie wariacji, ronda lub jedna część sonaty, sonatiny, 

program dowolny, czas trwania całego programu max. do 8 min.



3. Grupa III (ur. po 31 grudnia 2005 r.):

etiuda na dowolny problem techniczny,

program dowolny

czas trwania całego programu max. do 12 min. 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej RODO, 

informuję: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Witowicach, Witowice 

39, 57-120 Wiązów. Tel 71 393 13 54 

2) Podane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane 

będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem VIII Festiwalem 

Gitarowym „Wśród pól”, zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu. 

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

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, zgodnie 

z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody) oraz warunkami określonymi 

w portalu Facebook. 

6) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO 

wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy 

przetwarzania danych w imieniu administratora. Dane osobowe laureatów Festiwalu (imię i 

nazwisko, adres email) zostaną udostępnione Firmie INTERTON CLASSIC z siedzibą w Gdyni, 

sponsorowi Festiwalu, wyłącznie w celu przekazania nagród. 

7) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu. 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

9) 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. 

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

jego rozstrzygnięciu. 

11) Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie 

jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa). 

12) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności

z art. 77 RODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-

03-00, www.uodo.gov.pl



VIII Festiwal Gitarowy Wśród pól

3 – 5 VI 2022 r. Witowice

Karta zgłoszenia:

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia

……………………………………

Pełna nazwa i dane teleadresowe szkoły (nazwa szkoły do wpisu na dyplomie)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy Email (do przesłania harmonogramu)

………………………………………......... ………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Klasa, cykl i grupa wiekowa

……………………………………………. ………………………………………………….

Program:

................................................................................................................................................................

(pełne imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, nr, opus) 

................................................................................................................................................................

(pełne imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, nr, opus)

................................................................................................................................................................

(pełne imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, nr, opus)

Łączny czas całego występu: …………

Uwagi …………………………………………………………………………………………………

…………………… …………………………………
Data Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………… …………………………………
            Data Podpis nauczyciela prowadzącego

W załączeniu prosimy wysłać potwierdzenie wpłaty wpisowego oraz poniżej zamieszczonych 
oświadczeń: zgody na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnianie 
wizerunku



 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………………………………………………………

 Po zapoznaniu się z regulaminem VIII Festiwalu Gitarowego „Wśród pól” i zamieszczoną tam informacją 

administratora, oświadczam, iż akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

……………………………………….. ……………………………………………..

(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych (adres e-mail, z którego wysłano formularz) w formie elektronicznej wyłącznie 

w celu korespondencji w związku udziałem w VIII Festiwalu Gitarowym „Wśród pól”

……………………………………….. ……………………………………………..

(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PRZEZ 

ORGANIZATORÓW

 Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062) oraz art. 6 ust 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku mojego/ mojego dziecka wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) 

przez Administratora w związku z jego udziałem w VIII Festiwalu Gitarowym „Wśród pól”, a także 

udostępniania informacji o Festiwalu oraz relacjonowania jego przebiegu. Wizerunek może być 

rozpowszechniany w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video z możliwością 

kadrowania, retuszowania i kompozycji nagrywanych na wszelkich nośnikach. Niniejsze zezwolenie obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej www.smwitowice.pl, 

profilu Facebook  szkoły oraz w mediach i w prasie lokalnej.

Deklarujący zapewnia administratora o znajomości:
  https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update - regulaminu i zasad korzystania z portalu Facebook

……………………………………….. ……………………………………………..

(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

RODO-  Rozporządzenie  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 2016r).

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update

