
Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem VII Festiwalu Gitarowego Wśród pól jest Miasto i Gmina Wiązów: 

Dyrektor Festiwalu: Mateusz Maniak 

Dyrektor artystyczny: Łukasz Figiel 

Dyrektor organizacyjny: Łukasz Oleszek 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 1 czerwca 2019 r. w Witowicach w Sali Kameralnej hotelu 

Młyn Jana (3 piętro). 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 

Grupa I – osoby urodzone po 31 grudnia 2009 r. 

Grupa II – osoby urodzone po 31 grudnia 2006 r. 

Grupa III – osoby urodzone po 31 grudnia 2002 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. 

7. Decyzje Jury są nieodwołalne. 

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 pełną 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 wpłacenia 

wpisowego w wysokości 100 zł do 30 kwietnia 2019 r. (kartę należy wypełnić na komputerze 

lub ręcznie – pismem drukowanym) na adres Szkoły Muzycznej I st. w Witowicach lub za 

pomocą poczty elektronicznej. 



Opłatę wpisową należy wpłacać na konto Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. 

w Witowicach z dopiskiem Festiwal Gitarowy (nazwisko i imię uczestnika), 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 do korespondencji: 

Szkoła Muzyczna I st., Witowice 39, 57-120 Wiązów 

e-mail: lukaszoleszek@poczta.fm 

16. W przypadku rezygnacji opłata wpisowa nie zostaje zwrócona. 

17. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów konkursu przewidziane 

są nagrody. 

18. Wizerunek uczestnika może być wykorzystany do celów promocyjnych Festiwalu lub przez 

firmę IntertonClassic. 

19. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz rodziców / opiekunów 

prawnych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Witowicach, Witowice 39, 57-120 Wiązów, tel. 

71 393 13 54, reprezentowana przez Dyrektora – Mateusza Maniaka. 

- dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem 

konkursu w ramach VII Festiwalu Gitarowego „Wśród pól” w Witowicach, 

- dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania VII Festiwalu Gitarowego „Wśród pól” 

w Witowicach, po tym czasie zostaną usunięte. Wyjątek stanowią laureaci konkursu, których 

dane osobowe, w celach pamiątkowych przechowywane będą w czasie trwania kolejnych 

edycji Festiwalu, 

- każdy uczestnik, rodzic/opiekun prawny, posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody, 

- uczestnik, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a podanie danych osobowych uczestnika jest 

niezbędne do zrealizowania zadań wynikających z przeprowadzenia konkursu, 

- zgłoszenie uczestnika do konkursu w ramach VII Festiwalu Gitarowego „Wśród pól” 

w Witowicach, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

niezbędnych do przeprowadzenia tego konkursu. 

Podstawa prawna: 

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/W. 

mailto:oleszeklukasz@gmail.com


 

Program konkursu 

 

1. Grupa I (ur. po 31 grudnia 2009 r.): 

program dowolny, 

czas trwania całego programu max. 5 min. 

2. Grupa II (ur. po 31 grudnia 2006 r.): 

dwa utwory z różnych epok, etiuda oraz nieobowiązkowy program dowolny, 

czas trwania całego programu 6 – 8 min. 

3. Grupa III (ur. po 31 grudnia 2002 r.): 

utwór z epoki renesansu lub baroku, etiuda i przynajmniej jeden utwór dowolny, 

czas trwania całego programu 10 – 12 min. 



 

VII Festiwal Gitarowy Wśród pól 

31 V – 2 VI 2019 r. Witowice 

 

Karta zgłoszenia: 

 

Nazwisko i imię: ...................................................................................... 

Data urodzenia: ................................... 

Adres do korespondencji: ........................................................................ 

Telefon kontaktowy: ................................................. 

E-mail (przesłanie harmonogramu konkursu i innych informacji): 

…………………………………………………………………………... 

Pełna nazwa szkoły I st. (pojawi się na dyplomie): 

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

Klasa i cykl nauki: 

…………………………………………………….... 

Nauczyciel: 

…………...……………………………………………….... 

Grupa konkursowa: ......... 

 

 

Program (pełne imię i nazwisko kompozytora): 

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

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

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

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

 

 

…………………. 

Data 

             …………….…………………. 

              Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(obowiązkowe) 

 

…………………. 

Data 

               ..…………….…….…………. 

                                Podpis nauczyciela 

(obowiązkowe) 
  

 


