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II TUCHOWSKI KONKURS DĘTYCH  

ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH  

„OD DUETU DO NONETU” 

 

REGULAMIN 

II Tuchowski Konkurs Dętych Zespołów Instrumentalnych „Od duetu do nonetu” 

to makroregionalne spotkanie uczniów publicznych i niepublicznych szkół 

muzycznych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z województw: 

małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, grających w zespołach 

instrumentalnych jednorodnych i mieszanych. 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie.  

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Tuchowa - Pani 

Magdaleny Marszałek. 

 

 

 

Termin i miejsce konkursu 

27.03 - 28.03.2023 r. 

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie 

ul. Jana Pawła II/ 2 

33-170 Tuchów 

tel.:  14 652 03 07 

sekretariat@sm.tuchow.pl  
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Cele konkursu: 

1. Popularyzacja gry zespołowej wśród uczniów grających na instrumentach 

dętych. 
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych zespołów instrumentów dętych. 
3. Wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami oraz 

podejmowanie współpracy między szkołami. 
4. Promowanie nowoczesnych metod prowadzenia zespołów instrumentalnych, 

przyczyniających się do podnoszenia poziomu gry, poprzez prezentację 

programów konkursowych i konfrontację z zespołami makroregionu. 
5. Integracja środowiska uczniów i pedagogów w sekcji instrumentów dętych  

w celu pozyskania korzyści muzycznych i pozamuzycznych, płynących ze 

wspólnego muzykowania i mających wpływ na ogólny rozwój dziecka. 
6. Promocja Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie oraz miasta i gminy 

Tuchów. 

 

Program konkursu i limit czasowy: 

Zespoły we wszystkich kategoriach wykonują program złożony z dwóch 

utworów o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden z nich musi być utworem 

barokowym lub klasycznym. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

 

Kategorie konkursu: 

I kategoria – Duet 

II kategoria – Trio, Kwartet 

III kategoria – Kwintet, Sekstet, Septet, Oktet, Nonet 

 

Jury 

1. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez 3-osobowe jury powołane przez 

organizatora. 
2. Jury ustala zasady oceniania, biorąc pod uwagę kategorie, na jakie podzielone 

są zespoły oraz: 
✓ dobór repertuaru według wytycznych regulaminu konkursu, 
✓ umiejętność współpracy w zespole, aktywnego słuchania siebie i innych 

oraz świadomość poszczególnych partii instrumentalnych w przebiegu 

utworu, 
✓ uwrażliwienie na puls, barwę dźwięku, artykulację, wspólne rozpoczęcie 

i zakończenie dźwięku, 
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✓ zachowanie proporcji brzmieniowych oraz poprawnej intonacji, 
✓ interpretacja i stylowość wykonywanych utworów, 
✓ opanowanie tremy podczas występów publicznych oraz właściwe 

zachowanie na scenie. 
3. Jury decyduje o przyznaniu nagród.  
4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
5. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie szkoły po zakończeniu 

przesłuchań i obrad jury w drugim dniu konkursu. 

 

Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

2. Dyplomy zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu 

adres mailowy. 

3. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. 

Zespoły wyróżnione otrzymują dyplom. 

4. Fundatorem nagród jest Burmistrz Tuchowa - Pani Magdalena Marszałek. 
5. Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły, którą reprezentował dany zespół, 

przesyłką kurierską, na koszt fundatora nagród. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa 

Warunkiem przystąpienia do udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej 

karty zgłoszenia i oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych 

(dostępne online od 20.01.2023 r.) oraz opłacenie wpisowego w wysokości 50 

złotych od każdego członka zespołu na rachunek bankowy: 

38 8627 0001 2023 9003 2466 0001 z dopiskiem: „Od duetu do nonetu 2023”.  

Termin przesyłania zgłoszeń mija 06.03.2023 r. 

Wszelkie informacje oraz zapytania odnośnie konkursu proszę kierować na adres: 

odduetudononetu@gmail.com   

 

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie 

zwracane. 

Organizator konkursu zapewnia wykonawcom salę do rozegrania                                  

i przygotowania do występu na 1 godzinę przez prezentacją danego zespołu. 

 

mailto:odduetudononetu@gmail.com


5 
 

Organizator zobowiązuje się do przesłania nagrań do szkół, które zwrócą się 

do organizatora w tej sprawie drogą mailową. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: 

Grażyna Ciesielska     tel. 605 050 921      

Kazimierz Król           tel. 608 674 083      
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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/WE (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tuchowie, ul. Jana 

Pawła II 4 33-170 Tuchów – w imieniu, której działa Dyrektor. Kontakt z administratorem 

możliwy jest poprzez e-mail: sekretariat@sm.tuchow.pl lub na adres jego siedziby. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe m. in. wykonawców, opiekunów prawnych 

wykonawców, nauczycieli w szczególności tj. imię i nazwisko, wiek uczestników, imię  

i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nr telefonu kontaktowego, adres e-mailowy, głos, 

wizerunek. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia przedmiotowego 

konkursu, w tym informacyjno-promocyjnym, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a 

RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora (art. 6 ust.1 lit. f 

RODO) w kwestii dokumentacji finansowo-rozliczeniowej konkursu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 

celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych 

będą przetwarzane przez organizatora po zakończeniu konkursu w celu zamieszczenia 

informacji o laureatach na stronie internetowej szkoły. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych  

z administratorem. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczącą przysługuje 

prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych, przenoszenia swoich danych (jeżeli zostaną odpowiednie warunki zawarte w RODO). 

10. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 

6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych osobie przysługuje prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

11. Pozyskane przez administratora dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji 

międzynarodowych oraz państw trzecich państw trzecich z wyjątkiem informacji 

zamieszczanych na stronie facebook Szkoły Muzycznej w Tuchowie. 

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

mailto:sekretariat@sm.tuchow.pl
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