
REGULAMIN 1. MIEJSKIEGO KONKURSU MUZYCZNEGO
organizowanego w roku 2019 w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

I. Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą w Lublinie (20-716), ul. Judyma 2a.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do Dzieci w wieku 7-12 lat.

2. W konkursie mogą brać udział Uczestniczki i Uczestnicy zajęć lub warsztatów pianistycznych organizowanych 

w domach, ośrodkach, klubach kultury lub ogniskach muzycznych na terenie Lublina oraz Dzieci zamieszkujące 

w Lublinie, pobierające lekcje nauki gry na instrumentach klawiszowych indywidualnie, poza instytucją.

3. W konkursie nie mogą brać udziału Uczennice ani Uczniowie publicznych lub prywatnych szkół muzycznych.

4. Jeżeli Dziecko jest jednocześnie Uczestniczką lub Uczestnikiem zajęć oraz warsztatów określonych w pkt. 2. 

oraz Uczennicą lub Uczniem publicznej lub prywatnej szkoły muzycznej, to nie może brać udziału w konkursie.

5. W ramach przesłuchań konkursowych Uczestniczka lub Uczestnik prezentuje dwa utwory, w tym obowiązkowo 

jedną kompozycję Stanisława Moniuszki.

6. Repertuar konkursowy obejmuje kompozycje z zakresu muzyki klasycznej. 

7. Czas trwania prezentowanych utworów nie może przekroczyć 5 minut.

8. W ramach przesłuchań konkursowych istnieje możliwość jednokrotnego zaprezentowania zgłoszonego 

repertuaru.

9. Każda placówka (dom, ośrodek kultury, klub osiedlowy lub ognisko muzyczne na terenie Lublina) może zgłosić 

maksymalnie 5 Uczestników.

10. Zgłoszenia Dzieci zamieszkujących w Lublinie i pobierających lekcje nauki gry na instrumentach klawiszowych 

indywidualnie, poza instytucją, powinny być opatrzone podpisem Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz 

Instruktorki lub Instruktora prowadzącego.

11. Zgłoszenia odbywają się na podstawie prawidłowo wypełnionej we wszystkich polach oraz dostarczonej 

w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Karty zgłoszenia, która jest załącznikiem do regulaminu.

12. Skan podpisanej Karty zgłoszenia należy wysłać jako załącznik na adres mailowy projekty@ddkweglin.pl 

(w temacie wiadomości prosimy wpisać „1. MIEJSKI KONKURS MUZYCZNY”), w nieprzekraczalnym terminie do 

dn. 22.03.2019 r., do godz. 15:00. Karty zgłoszenia wysłane po terminie nie będą honorowane.

13. Po weryfikacji zgłoszeń, Organizator zawiadomi Uczestniczki i Uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu 

drogą mailową na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

14. Przesłuchania odbędą się w dn. 13.04.2019 r. w Sali Widowiskowej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 

w Lublinie przy ul. Judyma 2a, od godz. 11:00.

15. Kolejność prezentacji konkursowych będzie ustalona przez Organizatora. Zawiadomienia o dokładnej 

godzinie prezentacji konkursowej nie będą wysyłane. Uczestniczki, Uczestników, Instruktorki i Instruktorów 

obowiązuje obecność od początku do końca przesłuchań konkursowych oraz podczas spotkania z Jury konkursu 

i wydarzeń towarzyszących konkursowi.

16. W razie dużej liczby zakwalifikowanych Uczestniczek i Uczestników, Organizator przewiduje dwie tury 

przesłuchań konkursowych, o czym poinformuje drogą mailową wszystkich zainteresowanych.

17. W dniu przesłuchań konkursowych Organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia próby na instrumencie 

klawiszowym w miejscu przesłuchań konkursowych w godzinach 8:30-10:30. Chęć przeprowadzenia próby 

powinna być zgłoszona najpóźniej do trzech dni przed terminem przesłuchań konkursowych.

III. Ocena prezentacji i nagrody:

1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu, w dwóch kategoriach 

wiekowych: 7-9 l. i 10-12 l.

2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt Jury jest niepodważalny.

3. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania przez Jury nagród i wyróżnień instruktorskich.

4. Spotkanie podsumowujące z Jury, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wydarzenia 

towarzyszące konkursowi odbędą się w dniu przesłuchań konkursowych, tj. 13.04.2019 r., po ich zakończeniu.

5. Laureaci i Wyróżnieni oraz ich Instruktorzy zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i dyplomów  

w dn. 13.04.2019 r. Dyplomy, wyróżnienia i nagrody nieodebrane osobiście nie będą przekazywane przez osoby 

trzecie, wysyłane pocztą ani pozostawiane do odbioru w terminie późniejszym.

IV. Informacje dotyczące danych osobowych Uczestniczek i Uczestników konkursu:

1. Niniejszym informujemy, że Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą w Lublinie (20-716), ul. Judyma 2a 



jest Administratorem danych osobowych Uczestniczek i Uczestników konkursu muzycznego zwanego dalej 

konkursem.

2. Przesłanie Karty zgłoszenia do Organizatora jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym na umieszczenie imiennych wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora.

3. Podanie Organizatorowi konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na konkurs.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym rejestracji Uczestniczek i Uczestników, 

w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (podstawa z art 6 ust 1 lit  

f RODO). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy 

i współpracownicy Organizatora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora, 

w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.

6. Dane osobowe Uczestniczek i Uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat.  

7. O rgani z ator  w y z n ac z y ł  In sp ek tora  O chrony  D anych  O sob ow ych ,  z  k tór y m moż n a  s ię 

kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email  

iodo@ddkweglin.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, wskazany w pkt. 1 tego rozdziału.

8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub 

do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,

d) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

V. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin oraz inne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ddkweglin.pl.

2. Wysłanie Karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego 

Regulaminu i jego zaakceptowaniem.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz w przebiegu organizacji konkursu.

4. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy projekty@ddkweglin.pl. 

Z ASADY ZNAKOWANIA  PROJEKTÓW PRZEZ MIEJSKIE INST Y TUCJE KULTURY

Wszystkie materiały promocyjne wydawane przez miejskie instytucje kultury (m.in. katalogi, plakaty, 
afisze, ulotki, programy, zaproszenia) oraz materiały elektroniczne (strony www, profile społecznosciowe) 
prosimy odpowiednio oznakować logotypem promocyjnym Miasta Lublin oraz logotypem Instytucja Kultury 
Miasta Lublin.

INSTYTUCJA
KULTURY
MIASTA LUBLIN

UWAGA
Jeśli instytucja realizuje wydarzenie wpisujące się w obchody 
„Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” należy je oznaczyć dodatkowo znakiem wolności. 
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Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
ul . Judyma 2a
20-716 Lublin

www.ddkweglin .pl


