
Regulamin  
III Koszalińskiego Konkursu Akordeonowego  

Koszalin 8 czerwca 2019 r.  
 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz                            
w Koszalinie.  

2. Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2019 r.  
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. 
4. Celem Konkursu jest: 

a. prezentacja muzyki akordeonowej, 
b. promocja utalentowanej muzycznie młodzieży, 
c. podnoszenie poziomu nauczania, 
d. wymiana doświadczeń pedagogicznych, 
e. doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla akordeonistów – uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.  
6. Szkołę może reprezentować dowolna ilość uczniów i zespołów. 
7. Przesłuchania konkursowe przebiegać będą w następujących kategoriach wiekowych: 

a. soliści do lat 8 - obowiązuje program dowolny - czas trwania do  8 minut 
b. soliści do lat 10 - obowiązuje program dowolny - czas trwania do 10 minut 
c. soliści do lat 12 - obowiązuje program dowolny - czas trwania do 15 minut 
d. soliści do lat 14 - obowiązuje program dowolny - czas trwania do 15 minut 
e. soliści do lat 16 - obowiązuje program dowolny - czas trwania do 15 minut 
f. soliści do lat 18 - obowiązuje program dowolny - czas trwania do 15 minut 
g. zespoły akordeonowe ze szkół muzycznych I st. - obowiązuje program dowolny -  

czas trwania do 15 minut 
h. zespoły akordeonowe ze szkół muzycznych II st. - obowiązuje program dowolny -  

czas trwania do 15 minut 
8. Program w kategorii solowej musi zostać wykonany z pamięci. W kategorii zespołowej może 

być wykonany z nut. 
9. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz wymaganymi zgodami  

i z potwierdzeniem dokonania wpłaty wpisowego na adres e-mail: sekretariat@zpsm.pl  
10. Ustala się wpisowe w wysokości: 50 zł – solista, 80 zł – zespół. 
11. Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto: 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  
ul. Fałata 32 75-434 Koszalin  
nr rachunku: 92 1010 1599 0166 2313 9134 0000 
z dopiskiem „Wpisowe na konkurs akordeonowy – imię i nazwisko uczestnika”. 

12. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 roku. 
13. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.  
14. W skład Jury wchodzić będą wszyscy nauczyciele akordeonu, których uczniowie będą 

uczestniczyć w konkursie. Przewodniczącym Jury będzie prof. Jerzy Siemak z Akademii Sztuki 
w Szczecinie. 

15. Prezentacje uczestników będą oceniane w skali od 1 do 25 punktów.  
16. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, laureaci - dyplomy laureatów oraz 

nagrody. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przełożenia terminu konkursu 

z przyczyn od siebie niezależnych. 
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18. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  
z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1000). 

19. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom 
przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia 
i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody  
i wyróżnienia w Konkursie.  

21. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych  
w Regulaminie III Koszalińskiego Konkursu Akordeonowego. 

22. Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zajkowski - tel. 603 369 825.  


