VI O G Ó L N O P O L S K I
KONKURS WOKALNY
im.Mieczysława Karłowicza

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Dwa etapy konkursowe oraz finał
odbędą się w dniach 25 - 27 października 2021 roku w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2021 roku. Regulamin konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy i klauzula RODO dla uczestników i
akompaniatorów znajdują się poniżej. W przypadku zaostrzeń związanych z
pandemią SARS - CoV 2 termin konkursu zostanie zmieniony. Nie
przewidujemy przesłuchań online.

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Mieczysława
Karłowicza jest Centrum Edukacji Artystycznej, współorganizatorem – Zespół
Państwowych Szkół Muzycznych im Mieczysława Karłowicza oraz Stowarzyszenie
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przeznaczony dla uczniów klas śpiewu szkół
muzycznych II stopnia. Głównym celem jest popularyzowanie twórczości
Mieczysława Karłowicza oraz promowanie utalentowanych młodych uczestników.
3. Konkurs odbywa się w dniach 25 – 27 października 2021 r. w Zespole Państwowych
Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, os. Centrum E nr 2.
4. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap:
− Utwór barokowy lub klasyczny
− Pieśń polska
− Pieśń Mieczysława Karłowicza
II etap:
− Aria oratoryjna lub operowa
− Druga pieśń Mieczysława Karłowicza
− Utwór dowolny
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
wysłanie go w formie elektronicznej, na adres szkoły: sekretariat@zpsmuz.pl do 30
września 2021 r.
6. Otwarcie konkursu nastąpi 25 października 2021r.o godz.10:00 w sali kameralnej
ZPSM. im. M. Karłowicza w Krakowie.
7. Przesłuchania odbywać się będą w dniach 25 – 27 października 2021 od godz.10:00
8. Koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 27.października 2021 r.
9. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej od wylosowanej wcześniej liter
zgodnie z harmonogramem.
10. Uczestnicy pokrywają koszty pobytu i podróży we własnym zakresie.
11. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom akompaniatora.
12. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków Jury.
13. Oceny uczestników dokona Jury, powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

14. Jury oceniać będzie w skali 1-25 pkt. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
15. Ocena obejmuje całokształt wykonania programu konkursowego i uwzględnia:
- walory głosowe
- umiejętności wokalne w zakresie techniki
- muzykalność wykonania
- ogólny wyraz artystyczny
16. W wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej nie przewiduje się konkursu w
formie online.
17. Sposób pracy Jury:
− obliczenia punktacji dokonuje Sekretarz Konkursu
− po zakończeniu I etapu, Sekretarz sporządza dla Jury wykaz średnich ocen
od najwyższej do najniższej bez podania nazwisk
− listę osób dopuszczonych do II etapu podaje się w kolejności alfabetycznej
bez uzyskanej punktacji
− po zakończeniu II etapu, Sekretarz oblicza średnią ocen II etapu, a następnie
sumy średnich ocen I i II etapu od najwyższej do najniższej
− na podstawie wykazu łącznej punktacji I i II etapu, Jury podejmuje decyzję o
przyznaniu nagród głównych i wyróżnień i nagród specjalnych
18. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie minimum 20 punktów.
19. Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów, nastąpi bezpośrednio po ich
zakończeniu, po obradach Jury.
20. Laureatami I, II ,III miejsca zostają uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą sumę
średniej punktach za I i II etap zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
21. Uczestnik biorący udział w przesłuchaniach II etapu jest określany jako finalista
konkursu.
22. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Przewidziana jest również nagroda
specjalna, za najlepsze wykonanie pieśni Mieczysława Karłowicza.
23. Uczestnicy, którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie zobowiązani są do wystąpienia
w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury.
24. Zgodnie z art.44 zh ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, laureaci
konkursu otrzymują odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną (w przypadku szkoły policealnej –
najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną ) oraz są zwolnieni z
egzaminu promocyjnego lub końcowego (dot. zajęć edukacyjnych artystycznych, z
których ocena klasyfikacyjna ustalana jest trybie egzaminu promocyjnego lub
końcowego).
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Karta zgłoszenia
(wypełnić pismem drukowanym)
dnia…….…rok………….
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
Adres kontaktowy…………………………………………………….…………………………….
Telefon, e-mail………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..
Pedagog śpiewu solowego………………………………………………………………………..
Akompaniator……………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………….

Program
I etap
1.………………………………………………………………………………czas..…………
2..………………………………………………………………………………czas..…………
3.………………………………………………………………………………czas..…………
II etap
1.………………………………………………………………………………czas..…………
2.………………………………………………………………………………czas..…………
3.………………………………………………………………………………czas..…………

…………………………………
Data

……………………………………………
Podpis uczestnika
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UCZESTNIK

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego wizerunku
(dot. pełnoletniego ucznia) / wizerunku mojego dziecka (dot. niepełnoletniego ucznia)*

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

poprzez zamieszczenie fotografii oraz nagrań w ramach koncertu laureatów na stronie internetowej
szkoły, a także nagrania na kanale YouTube w związku z przebiegiem przesłuchań konkursowych oraz
promocją osiągnięć ucznia i placówki.lub opiekuna prawnego
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………..

(data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica
lub opiekuna prawnego)
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AKOMPANIATOR

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego wizerunku

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

poprzez zamieszczenie fotografii oraz nagrań w ramach koncertu laureatów na stronie internetowej
szkoły, a także nagrania na kanale YouTube w związku z przebiegiem przesłuchań konkursowych.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………
(data i podpis)

Informacja Centrum Edukacji Artystycznej
w związku z realizacją konkursów

W trybie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie,
Osiedle Centrum E 2, 31-934 Kraków, reprezentowana przez dyrektora.
Kontakt: tel. 12 644 88 35 , email: sekretariat@zpsmuz.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
…………………………………………………………………….
jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie
przygotowania
i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,
reprezentowane przez dyrektora.
Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/
jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania
zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa1 w tym wynikających ze
sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:
https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

1 Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów
dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.

