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IV KONKURS SKRZYPCOWY  
MUZYKI POLSKIEJ  

im. WANDY WIŁKOMIRSKIEJ 
 

Częstochowa, 8 -13 listopada 2022 r. 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
I. ORGANIZATOR 

 
− Zespó ł Szkó ł Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó w Częstóchówie 
 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY 
 

− Rada Ródzicó w Zespółu Szkó ł Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó w Częstóchówie 
− Muzeum Częstóchówskie 
− Regiónalny Os ródek Kultury w Częstóchówie 
− Os ródek Prómócji Kultury „Gaude Mater” w Częstóchówie 
− Jurajska Agencja Artystyczna 

 
III. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 
− prómócja muzyki pólskiej 
− upamiętnienie wybitnej pólskiej skrzypaczki Wandy Wiłkómirskiej 
− prezentacja ósiągnięc  artystycznych młódych skrzypkó w 
− pódnószenie póziómu nauczania gry na skrzypcach póprzez kónfróntację ósiągnięc , wymianę 

dós wiadczen  pedagógicznych óraz kónsultacje z Jurórami 
− integracja pedagógó w, ucznió w i studentó w póprzez udział we wspó lnym przedsięwzięciu 

artystycznym 
− prómócja młódych sólistó w ó interesującej ósóbówós ci artystycznej 

 
IV. FORMA KONKURSU 
 

1. W kónkursie mógą brac  udział skrzypkówie uródzeni w latach 2010-1998, uczniówie szkó ł muzycznych 
óraz studenci. 

2. Przesłuchania kónkursówe będą jednóetapówe, przeprówadzóne w czterech grupach wiekówych: 
− Grupa I – skrzypkowie urodzeni w latach 2010 - 2012 
− Grupa II – skrzypkowie urodzeni w latach 2007 - 2009 
− Grupa III – skrzypkowie urodzeni w latach 2003 - 2006 
− Grupa IV – skrzypkowie urodzeni w latach 1998 - 2002 

3. Kónkurs skierówany jest dó uczestnikó w z Pólski. Dópuszcza się móz liwós c  uczestnictwa ucznió w  
i studentó w z zagranicy. 

4. Przesłuchania kónkursówe ótwarte dla publicznós ci ódbędą się w dniach 9-13 listopada 2022r.  
w Zespóle Szkó ł Muzycznych im. M. J. Z ebrówskiegó w Częstóchówie,  Kóncert Inauguracyjny ódbędzie 
się w Filharmónii Częstóchówskiej 8 listópada, a Kóncert Laureató w 13 listópada 2022 r. 

5. Laureaci I miejsca óraz Grand Prix z póprzednich edycji nie mógą brac  udziału w Kónkursie w tej samej 
kategórii wiekówej. 

6. W razie trudnej sytuacji lub związanej z pandemią, órganizatórzy mógą pódjąc  decyzję  
ó przeprówadzeniu kónkursu w fórmie ón-line. 

 
V. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM KONKURSU 

1. Uczestnicy kónkursu wykónują có najmniej jeden utwó r kómpózytóra pólskiegó. Móz na ópró cz utwóru 
kómpózytóra pólskiegó wykónac  dódatkówó dówólnie wybrany utwó r kómpózytóra innej naródówós ci. 
Utwóry mógą byc  jednóczęs ciówe lub cykliczne, na skrzypce sóló lub z tówarzyszeniem fórtepianu. 
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Dópuszcza się granie częs ci utwóru cyklicznegó. Ilós c  utwóró w składających się na prógram jest 
dówólna. Prógram nalez y wykónac  w całós ci z pamięci. 

2. Łączny czas trwania prógramu pówinien wynósic : 

Grupa I 
5-12 min 

 
Grupa II 

10-15 min 
 

Grupa III 
10-15 min 

 
Grupa IV 

15-20 min 
3. Prezentacja przekraczająca regulaminówy czas trwania móz e zóstac  przerwana. 

VI. JURY, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. W skład Jury, óceniającegó występy kónkursówe, wchódzą uznane autórytety, wybitni muzycy  
i pedagódzy. 
Uczniówie i studenci Juróró w nie mógą brac  udziału w kónkursie. 

2. Jury pracuje według ódrębnegó regulaminu ustalónegó pódczas pierwszegó pósiedzenia przed 
rózpóczęciem kónkursu. 

3. Decyzje Jury są óstateczne i niepódwaz alne. 
4. W kónkursie przewidziane są nagródy finansówe, rzeczówe óraz kóncerty z tówarzyszeniem órkiestry  

i kóncerty kameralne. Wszyscy uczestnicy ótrzymują dyplómy uczestnictwa. O pódziale nagró d i ich 
wysókós ci decyduje Jury. 

5. Jury przyznaje ró wniez  nagródy dla nauczycieli óraz pianistó w-akómpaniatóró w. 
6. Nagródy i wyró z nienia zóstaną wręczóne pódczas Kóncertu Laureató w – uróczystegó zakón czenia 

kónkursu w dniu 13 listópada 2022 r. Laureaci wyznaczeni przez Jury są zóbówiązani dó udziału  
w Kóncercie Laureató w. Wszyscy nagródzeni są zóbówiązani dó ósóbistegó ódebrania nagródy. Pódczas 
przesłuchan , rózdania nagró d i Kóncertu Laureató w óbówiązuje stró j galówy. 
 

VII. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Celem zgłószenia udziału w kónkursie nalez y przesłac  drógą elektróniczną dó dnia 20 października 
2022 r. na adres mailówy: konkurswilkomirskiej@zsmuz.czest.pl następujące dókumenty: 
− kartę zgłoszenia, 
− potwierdzenie wpłaty wpisowego, 
− zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz pianisty-akompaniatora 
− zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika i pianisty-akompaniatora 
Wzóry pówyz szych dókumentó w stanówią załącznik dó Regulaminu. 

2. Wpisówe w wysókós ci 180 zł nalez y wpłacic  na kóntó Rady Ródzicó w Zespółu Szkó ł Muzycznych  
im. M. J. Z ebrówskiegó w Częstóchówie z dópiskiem: „Kónkurs im. Wandy Wiłkómirskiej” óraz pódaniem 
imienia, nazwiska i grupy wiekówej uczestnika.   

Numer konta: PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204 

3. Liczba uczestnikó w Kónkursu jest ógraniczóna. O zakwalifikówaniu dó przesłuchan  decyduje kólejnós c  
zgłószen . 

4. Przesłuchania kónkursówe ódbędą się w dniach 9-13 listópada 2022 r. Kólejnós c  grup  
w harmónógramie przesłuchan  zóstanie ustalóna przez Organizatóra na pódstawie liczby 
zakwalifikówanych uczestnikó w. Kólejnós c  uczestnikó w w ramach pószczegó lnych grup będzie 
alfabetyczna, pócząwszy ód litery wybranej drógą lósówania. Jawne lósówanie liter ódbędzie się  
dó 25 paz dziernika 2022 r. w siedzibie Zespółu Szkó ł Muzycznych w Częstóchówie w óbecnós ci Dyrektóra 
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Zespółu Szkó ł Muzycznych w Częstóchówie, Dyrektóra Kónkursu i przedstawiciela Samórządu Szkólnegó 
Zespółu Szkó ł Muzycznych w Częstóchówie. 

5. Lista kandydató w zakwalifikówanych dó Kónkursu wraz z harmónógramem przesłuchan  zóstanie 
zamieszczóna na strónie internetówej Zespółu Szkó ł Muzycznych w Częstóchówie www.zsmuz.czest.pl  
óraz na strónie Kónkursu na Facebóóku dó dnia 31 paz dziernika 2022 róku. 

6. Kandydaci pówinni przyjechac  z własnymi pianistami-akómpaniatórami. 

7. Organizatór, w miarę móz liwós ci, móz e za dódatkówą ópłatą zapewnic  dós wiadczónegó pianistę-
akómpaniatóra dla uczestnika kónkursu. 

8. Kaz dy uczestnik zóbówiązany jest dó przybycia na przesłuchanie kónkursówe na 60 min. przed 
planówaną gódziną jegó rózpóczęcia. Gódzina ta móz e ulec przesunięciu. 

9. Wszystkie przesłuchania kónkursówe, jak ró wniez  Kóncert Laureató w, mógą byc  za zgódą Organizatóra, 
lecz bez jakiejkólwiek ódpłatnós ci dla uczestnikó w óraz pianistó w akómpaniatóró w, rejestrówane, 
nagrywane, fótógrafówane i filmówane óraz publikówane w mediach dla celó w prómócyjnych  
i dókumentacyjnych kónkursu. 

10. Organizatór zapewnia uczestnikóm kónkursu móz liwós c  kórzystania z sal dó c wiczen  w budynku Zespółu 
Szkó ł Muzycznych w dniu przesłuchania. Czas udóstępnienia sali zalez y ód ilós ci zgłószónych na Kónkurs 
kandydató w. 

11. Organizatór nie zapewnia i nie zwraca kósztó w dójazdu, zakwaterówania óraz wyz ywienia uczestnikó w 
kónkursu. Wpisówe nie pódlega zwrótówi w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kónkursie. 

12. Osóby, któ re nie zóstaną zakwalifikówane dó kónkursu, ótrzymają zwrót wpisówegó. 
 
VIII. PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnicy Kónkursu óraz pianis ci akómpaniatórzy przenószą nieódpłatnie na Zespó ł Szkó ł Muzycznych 
im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó w Częstóchówie wszelkie prawa majątkówe dó artystycznych wykónan , 
zarejestrówanych pódczas prezentacji kónkursówych i Kóncertu Laureató w w zakresie ich utrwalenia, 
zwielókrótnienia na wszelkich nós nikach dz więku i óbrazu, wprówadzenia dó óbrótu, wprówadzenia dó 
pamięci kómputera óraz sieci Internet, publicznegó ódtwarzania, wys wietlania, najmu i dzierz awy, 
nadawania bezprzewódówegó, przewódówegó i satelitarnegó óraz reemisji i retransmisji. Uczestnicy 
Kónkursu i pianis ci-akómpaniatórzy udzielają takz e zezwólenia na rózpówszechnianie swójegó 
wizerunku, utrwalónegó w związku z Kónkursem i przekazanegó órganizatórówi Kónkursu. Organizatór 
zastrzega sóbie móz liwós c  wykórzystania wizerunku w kólejnych edycjach kónkursu. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biórąc udział w Kónkursie Uczestnik pótwierdza, z e zgadza się z zasadami Kónkursu zawartymi  
w niniejszym Regulaminie. 

2. Wysłanie zgłószenia na Kónkurs jest ró wnóznaczne z akceptacją Regulaminu Kónkursu óraz wyraz eniem 
zgódy na przetwarzanie danych ósóbówych Uczestnika zawartych w karcie zgłószenia dla pótrzeb 
Kónkursu, zgódnie z Rózpórządzeniem Parlamentu Európejskiegó i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie óchróny ósó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ósóbówych  
i w sprawie swóbódnegó przepływu takich danych óraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ógó lne 
rózpórządzenie ó óchrónie danych), zwane dalej RODO óraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. ó óchrónie 
danych ósóbówych (Dz.U. z 2018 r. póz. 1000). 

3. Regulamin niniejszegó Kónkursu jest dóstępny na strónie www.zsmuz.czest.pl óraz w siedzibie 
Organizatóra. 

4. Wszelkie dane ósóbówe laureató w Kónkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach ókres lónych  
w niniejszym Regulaminie, w szczegó lnós ci w celu ópublikówania wynikó w Kónkursu óraz przekazania 
laureatóm nagró d kónkursówych. Dane ósóbówe ww. ósó b przetwarzane będą przy zachówaniu zasad 
ókres lónych w RODO i ustawie ó óchrónie danych ósóbówych. W sprawach nieuregulówanych  
w niniejszym Regulaminie zastósówanie znajdówac  będą przepisy Kódeksu Cywilnegó, a w szczegó lnós ci 
art. 919 – 921 Kódeksu Cywilnegó. 

http://www.zsmuz.czest.pl/
http://www.zsmuz.czest.pl/
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5. Organizatór póda dó publicznej wiadómós ci nazwiska i imióna laureató w óraz nazwy szkó ł, dó któ rych 
uczęszczają. 

6. Nie jest przewidziany tryb ódwóływania się ód decyzji Kómisji Kónkursówej. 

7. W sprawach spórnych wynikających z interpretacji Regulaminu óstateczną decyzję pódejmie Organizatór. 

8. Organizatór kónkursu zóbówiązuje się dó stósówania zasady póufnós ci dótyczącej pózyskanych  
danych ósóbówych óraz innych infórmacji w ramach kónkursu. 

 
X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgódnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizatór Kónkursu infórmuje, z e: 

− administratórem danych ósóbówych Kandydató w/Uczestnikó w Kónkursu jest Dyrektór Zespółu Szkó ł 
Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó w Częstóchówie, ul. Jasnógó rska 17, 42-202 Częstóchówa; 

− z administratórem danych móz na się skóntaktówac  póprzez adres email: zsmcz@póczta.ónet.pl  
lub pisemnie na adres siedziby administratóra; 

− Dyrektór Zespółu Szkó ł Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó w Częstóchówie wyznaczył 
inspektóra óchróny danych, z któ rym móz na się kóntaktówac  we wszystkich sprawach dótyczących 
przetwarzania danych ósóbówych w Zespóle Szkó ł Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó  
w Częstóchówie póprzez adres email zsmcz@póczta.ónet.pl; 

− pódstawą prawną przetwarzania danych Uczestnikó w jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

− dane ósóbówe Kandydató w/Uczestnikó w Kónkursu zawarte w karcie zgłószenia będą przetwarzane dó 
czasu zakón czenia Kónkursu. Dane będą następnie przechówywane w celach archiwalnych, przez ókres, 
któ ry wyznaczóny zóstanie przede wszystkim na pódstawie rózpórządzenia Prezesa Rady Ministró w w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednólitych rzeczówych wykazó w akt óraz instrukcji  
w sprawie órganizacji i zakresu działania archiwó w zakładówych, chyba z e przepisy szczegó lne stanówią 
inaczej; 

− dane ósóbówe Kandydató w/Uczestnikó w Kónkursu mógą byc  przekazywane pódmiótóm uprawniónym 
dó ich przetwarzania na pódstawie przepisó w prawa óraz innym pódmiótóm, któ re na pódstawie 
stósównych umó w pódpisanych z Zespółem Szkó ł Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó  
w Częstóchówie przetwarzają dane ósóbówe, dla któ rych Administratórem jest Dyrektór Zespółu Szkó ł 
Muzycznych im. Marcina Jó zefa Z ebrówskiegó w Częstóchówie; 

− administratór danych móz e pówierzyc  innemu pódmiótówi na zasadach przewidzianych w RODO,  
w dródze umówy zawartej na pis mie, przetwarzanie danych ósóbówych w celach i w zakresie związanym 
z órganizacją Kónkursu; 

− przekazanie przez Kandydató w/Uczestnikó w kónkursu danych ósóbówych Organizatórówi ma charakter 
dóbrówólny, lecz jest niezbędne dó udziału w kónkursie; 

− Kandydatóm/Uczestnikóm kónkursu przysługuje prawó dóstępu dó swóich danych óraz prawó z ądania 
ich spróstówania, ich usunięcia pó upływie wskazanych ókresó w lub ógraniczenia ich przetwarzania. 
Przysługuje ró wniez  prawó dó cófnięcia zgódy w dówólnym mómencie. Wycófanie zgódy nie ma wpływu 
na przetwarzanie danych ósóbówych dó mómentu jej wycófania; 

− Kandydatóm/Uczestnikóm kónkursu przysługuje prawó dó wniesienia skargi dó órganu nadzórczegó, 
któ rym jest Prezes Urzędu Ochróny Danych Osóbówych, na przetwarzanie danych, któ re jest niezgódne  
z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochróny Danych Osóbówych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 
531 03 00). 

Kontakt: 
Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie 

sekretariat – tel. 34 324 56 42 
konkurswilkomirskiej@zsmuz.czest.pl 

Dyrektor konkursu – Aleksandra Szwejkowska-Belica, tel. + 48 886 215 130 
 

mailto:zsmcz@poczta.onet.pl
mailto:zsmcz@poczta.onet.pll

