
Regulamin konkursu muzycznego  
pt. „Skrzypce marzeń” 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa  

w konkursie muzycznym pt. „Skrzypce marzeń” (zwanego dalej „konkursem”) oraz 

zasady jego przeprowadzenia.  

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Robert, Adam - Fundacja” z siedzibą w 

Białymstoku przy ul. Lipowej 24 (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Celem konkursu jest motywowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie do rozwijania 

pasji oraz promowanie uzdolnień artystycznych. 

§ 2. 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół artystycznych w wieku od 15 do 19 lat.  

2. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych  
(np. z powodu niepełnoletniości) do uczestnictwa w konkursie wymagana jest zgoda jego 

przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wyrażona w formie 

pisemnej. 

3. Opłata wpisowa umożliwiająca udział w konkursie wynosi 60 złotych. Opłatę należy 

uiścić na rachunek bankowy Organizatora BGK 53 1130 1059 0017 3410 7720 0003, 

podając w tytule imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę konkursu „Skrzypce marzeń”. 

4. Do zgłoszenia Uczestnik powinien dołączyć pracę konkursową, kopię świadectwa 

szkolnego z roku szkolnego 2020/2021, notatkę o sobie, odpowiedź na pytanie 

konkursowe – „Dlaczego kochasz skrzypce?”, potwierdzenie wpłaty, o którym mowa  

w § 2 ust. 3 Regulaminu oraz oświadczenie, o którym mowa w § 3. ust. 2 Regulaminu. 

Dokumenty należy przesłać w formacie PDF. 

5. Termin przesyłania zgłoszeń mija 30 maja 2022 roku. Zgłoszenia przesłane po terminie 

nie będą brane pod uwagę. 



§ 3. 

Prace konkursowe  

1. Uczestnik zgłasza do konkursu pracę w formie nagrania audiowizualnego, na którym 

wykonuje dowolny utwór z elementami wirtuozowskimi solo lub z akompaniamentem 

fortepianu.  

2. Do pracy konkursowej Uczestnik załącza oświadczenie nauczyciela prowadzącego 

potwierdzające, że nagranie powstało w trakcie trwania konkursu. 

3. Użycie w nagraniu efektów upiększających dźwięk jest niedozwolone. Prace, zawierające 

takie efekty zostaną odrzucone jako niespełniające warunków formalnych.  

4. Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie AVI i przesłana przez platformę 

umożliwiającą bezpłatne przesyłanie różnego rodzaju plików https://wetransfer.com 

wraz z wymaganymi załącznikami na adres mailowy: kontakt@muzycznae-lekcja.pl. 

§ 4. 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

2. Zwycięzca oraz laureaci konkursu zostaną  powiadomieni o wyniku konkursu drogą 

telefoniczną lub mailową.  

3. Nagrodą  główną w konkursie jest umowa użyczenia instrumentu wykonanego przez 

Mistrza Hristo Todorova z Cremony na rok z możliwością jej przedłużenia o kolejny rok.  

4. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni także nagrodami rzeczowymi w postaci 

akcesoriów do instrumentów. 

 § 5.  

 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest 

Organizator.  

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą 

wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie realizacji konkursu. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia otrzymanie nagrody 

przyznanej w konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą 
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przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), na co każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę.  

3. Zwycięzca i laureaci konkursu wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora  
ze swojego wizerunku, imienia i nazwiska w celach informacyjnych i archiwalnych  
w mediach społecznościowych Organizatora. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania 

przyczyny.  

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest 

dostępny na stronie internetowej Organizatora www.muzycznae-lekcja.pl/regulaminy. 


