
 

 
 

REGULAMIN 
 

 
I. Organizator:  Dom Kultury w Kętach 

 
II. Cele konkursu: 

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży muzyki oraz aktywnych i kreatywnych form spędzania 
wolnego czasu. 
2. Popularyzowanie gry na instrumentach. 
3. Ujawnianie młodych talentów muzycznych.  
4. Rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki.  
5. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów instrumentalnych.  
6. Współpraca i wymiana doświadczeń w środowiskach krzewiących edukację muzyczną.  
 
 

III. Terminy konkursu:  
- etap I - przyjmowanie kart zgłoszeń - do dnia 04.05.2021 r.  Zgłoszenia można dostarczyć do  
    pok. nr 2 DK osobiście, wysłać pocztą na adres: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a,  
     32-650 Kęty lub mailem na adres: marta.szymla@domkultury.kety.pl, 
- etap II - przesłuchania konkursowe na sali widowiskowej Domu Kultury, ogłoszenie wyników, 
rozdanie nagród i koncert galowy laureatów – 15.05.2021 r. 
 
Kolejność przesłuchań konkursowych zostanie opublikowana na stronie internetowej  Domu Kultury 
po przyjęciu kart zgłoszeń.    
 
 

IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież występujące solo lub w duecie, pobierające 

naukę w ogniskach muzycznych, domach kultury lub indywidualnie.  
2. Uczestnikami konkursu mogą być też zespoły (od 3 osób). 
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie ani absolwenci szkół muzycznych. 
4. Uczestnicy mogą prezentować swoje umiejętności muzyczne na instrumentach: klawiszowych, 

smyczkowych, szarpanych, dętych, uderzanych, perkusyjnych.  
5. Organizator dopuszcza wykonanie utworów solowych z towarzyszeniem akompaniamentu. 
6. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez jurorów w trzech kategoriach wiekowych: 
a. od 6-10 lat,  
b. od 11 do 14 lat, 
c. od 15 do 19 lat. 

W przypadku zespołów, wiek najstarszego uczestnika kwalifikuje do danej grupy wiekowej. 
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest zagrać dwa utwory:  
a. z repertuaru muzyki klasycznej, 
b. utwór dowolny. 
8. Łączny czas prezentacji - do 8 minut. 
9. Utwory powinny być wykonywane z pamięci. 
10. Wykonawca uczestniczący po raz kolejny w konkursie nie może wykonywać utworów 

prezentowanych w poprzednich edycjach. 
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11. Podczas przesłuchań i koncertu laureatów uczestników obowiązuje strój galowy. 
12. W dniu imprezy każdy uczestnik jest zobowiązany wpłacić akredytację w wysokości 10 zł.  

Opłatę można uiścić gotówką w dniu konkursu lub przelewem na konto Domu Kultury w Kętach:  
17 1050 1070 1000 0090 3183 0632 (w tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko uczestnika 
- akredytacja – XII Konkurs Muzyki Instrumentalnej „O Złoty klucz wiolinowy 2021”). 

              
 

 
V. Ocena: 

1. Prezentacje oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatora. 
2. Dzieci będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych. 
3. Kryteria oceny: dobór repertuaru, umiejętności instrumentalne, interpretacja, intonacja, dynamika. 

 
 

VI. Nagrody: 
- zdobywca Grand Prix otrzyma statuetkę „Złoty Klucz Wiolinowy” oraz nagrodę rzeczową, 
- wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplomy pamiątkowe za udział, natomiast laureaci I, II i III  miejsc 
nagrody rzeczowe. 
 

VII. Modyfikacja przebiegu konkursu w związku z aktualną sytuacją epidemiczną: 
1. Przebieg konkursu dostosowany będzie do aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z pandemią 

koronawirusa SARS-Cov-2 oraz obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami i zaleceniami 
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

2. W sytuacji, w której nie będzie możliwe zrealizowanie konkursu wraz z udziałem publiczności, jego 
formuła zmieniona zostanie na wersję bez jej udziału, o czym poinformujemy wcześniej drogą 
mailową. W przypadku zamknięcia placówki, konkurs zostanie odwołany. 
 
 

VIII. Organizator zapewnia: 
- nagłośnienie,  
- niektóre instrumenty: fortepian, keyboard „Roland EM- 20”, 
- możliwość podłączenia własnego sprzętu (należy w karcie zgłoszenia podać taką informację). 

 
 

IX. Uwagi końcowe: 
1. Koszty delegacji oraz akredytacji pokrywają instytucje delegujące. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian przebiegu konkursu, wynikających z ilości zgłoszonych 

uczestników oraz aktualnej sytuacji epidemicznej. 
3. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy umieszczone zostaną na stronie internetowej 

www.domkultury.kety.pl. 
4. Informacji udziela także Marta Szymla - Dział Programowo-Animacyjny DK,  

     tel. 33/844 86 79, e-mail: marta.szymla@domkultury.kety.pl. 
 
       X. Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą władz przy ul. 
Żwirki Wigury 2a, 32-650 Kęty. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty 
elektronicznej: iodo@domkultury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych 
Dom Kultury w Kętach określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 7, w celu realizacji przysługujących Instytucji 
Kultury uprawnień, bądź spełnienia przez Instytucję Kultury obowiązków określonych tymi 
przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym. 

http://www.domkultury.kety.pl/
mailto:marta.szymla@domkultury.kety.pl
mailto:iodo@domkultury.kety.pl


4. Dane będą przekazywane innym podmiotom takim jak: (gazeta Kęczanin, portale: InfoKęty 
MamNewsa, Fakty Oświęcim) oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie  
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
o dostępu do treści swoich danych osobowych, 
o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
o usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody, 
o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 
o przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości 
udziału w konkursie.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 


