
 
REGULAMIN (z Załącznikiem) 

XXXVI PREZENTACJI UCZNIÓW SOM I SOA 
DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO 

2022 
 
1. Organizatorem Prezentacji jest Społeczne Ognisko Muzyczne ANDANTE w Obornikach    
      Śląskich.  
 
2. Cele Prezentacji:  
- prezentacja umiejętności gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży  
   ze Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych działających przy DTM,  
-  promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie,  
-  propagowanie edukacji muzycznej i roli jaką odgrywa czynne uczestnictwo w kulturze     
   w procesie wychowywania młodego pokolenia i integracji społecznej,  
-  szczególna dbałość o edukację muzyczną,  
 
3. Uczestnicy Prezentacji  
W Prezentacjach mogą wziąć udział uczniowie od trzecich klas cyklu sześcioletniego (dział 
dziecięcy) oraz od drugich klas cyklu czteroletniego (dział młodzieżowy).  
 
4. Termin organizacji Prezentacji  
    14.05.2022 r. (sobota)  
 
5. Miejsce organizacji Prezentacji  
Obornicki Ośrodek Kultury w obornikach Śląskich ul. Dworcowa 26 
 
6. Zgłoszenia:  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

-  przesłanie do dnia 09 maja 2022 roku, wypełnionych i podpisanych, przez  rodziców 
/opiekunów/ oraz instruktorów: kart zgłoszeń oraz oświadczeń stanowiącego załącznik 
do Regulaminu Prezentacji (drogą internetową na adres ognisko.andante@gmail.com), 
-  wniesienie opłaty (pkt.10b). 
 

Druki formularzy można pobrać ze strony: www.dtm.org.pl  
 
2. Zgłoszenia dokonują rodzice, opiekunowie prawni uczestnika lub nauczyciele poprzez 

wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia wraz z linkiem do zarejestrowanego nagrania 

wideo. Dokonując zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej, przedstawiciel ustawowy 

lub opiekun prawny akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się 

do ich przestrzegania. 

 

http://www.dtm.org.pl/


7. Przebieg Prezentacji  
Warunkiem uczestniczenia w Prezentacjach jest przeprowadzenie eliminacji wewnątrz każdego 
Ogniska (w celu wybrania faktycznie najzdolniejszych uczniów).  
Prosimy maksymalnie ograniczyć ilość osób biorących udział w Prezentacjach, ich liczba nie 
powinna przekraczać 15% liczby uczniów danego Ogniska.  
Wykonawca może zaprezentować w konkursie jeden lub dwa utwory o łącznym czasie trwania 
nie dłuższym niż 6 minut. Utwory mają być prezentowane z pamięci, bez powtórek.  
 
W przypadku śpiewu solowego dopuszcza się akompaniament w formie:  
- akompaniator,  
- zespół muzyczny,  
- a cappella.  
                                           (nie dopuszcza się półplaybacków) 
 
 
8. Kategorie  
Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności w dwóch grupach wiekowych (dziecięcej  
i młodzieżowej) w kategoriach:  
a) Fortepian  

b) Keyboard  

c) Akordeon  

d) Skrzypce  

e) Gitara  

f) Śpiew solowy  

g) Instrumenty dęte  

h) Zespoły kameralne do czterech osób  
(kategoria zostanie utworzona jeśli będzie odpowiednia ilość zgłoszeń)  
 
9. Nagrody:  
O rezultatach przesłuchań konkursu decyduje wyłącznie Komisja Konkursowa powołana przez 
organizatora, w której składzie znajdą się przedstawiciele DTM.  
Komisja wyłoni w każdej kategorii trzech laureatów i przyzna nagrody. Wyróżnienia 
rozdysponowane zostaną w zależności od poziomu wykonywanych utworów i liczby zgłoszeń  
w poszczególnych kategoriach.  
Dopuszcza się również fundowanie i przyznanie nagród przez inne osoby i instytucje, wymagane 
jest jednak wcześniejsze zgłoszenie i ustalenie szczegółów z organizatorem.  
Wręczenie nagród nastąpi w dniu Prezentacji po ogłoszeniu werdyktu. 
 
10. Informacje dodatkowe:  
a) Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 20,- zł/osoba (przelewem do dnia 09.05.2022 r. na        
     konto DTM: Bank BGŻ nr 22 1600 1462 1021 4380 9000 0019 
     tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – XXXVI Prezentacje 2022”  



 
    Osobą odpowiedzialną za organizację Prezentacji jest Paweł Kołodziej  
    dyr. SOM ANDANTE; mail: ognisko.andante@gmail.com 
 
 

Załącznik do Regulaminu Prezentacji 
 

 
…………………………….……………… 
(imię i nazwisko uczestnika) 
 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (w tym wizerunku) mojego 
dziecka /podopiecznego/ zawartych w Karcie 
Zgłoszenia do Prezentacji Społecznych 
Ognisk Muzycznych i Artystycznych 
organizowanych przez Dolnośląskie 
Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )  
 
…………………………………………..  
(miejscowość, data)  

 
 
 
 
……………………………………………… 
 
 
……………………………………………  
(podpis rodzica /opiekuna prawnego)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik do Regulaminu  

XXXVI Prezentacji Uczniów SOM i SOA  

Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego 

 



 

14 maja 2022 r.  
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
/prosimy wypełnić pismem drukowanym/ 

 
 
 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 
 

 

 
DATA URODZENIA 

 
 

 

 
NAZWA REPREZENTOWANEGO 

SOM/SOA 
oraz KLASA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, 

NUMER TELEFONU, 
ADRES E-MAIL 

 

 
 
 

 

 

REPERTUAR 
 

 TYTUŁY UTWORÓW AUTOR TEKSTU, KOMPOZYTOR  
(AUTOR OPRACOWANIA) 

Czas trwania 

    
    

 
 

Zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego w XXXVI Prezentacjach Uczniów SOM i SOA  

Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, które odbędą się online w dnu 14 maja 2022 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, że: 
1. wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego jako uczestnika  

w czasie XXXVI Prezentacji Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych Dolnośląskiego 
Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, 
za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, 



2. udzielam nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych  
artystycznych wykonań oraz  wizerunku mojego dziecka/podopiecznego jako Uczestnika na potrzeby 
przeprowadzenie Konkursu  na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie  

i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych, 
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na  wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – do nadawania, 

reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach 
internetowych. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu w zakresie określonym  
w Regulaminie Prezentacji i Karcie zgłoszenia  oraz oświadczam, że zostałem poinformowany przez Dolnośląskie 
Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu (z siedzibą przy ul. Maślickiej 8a, 54-107 Wrocław) jako administratora 
danych, iż z uwagi na wejście w życie 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 "ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych"): 

1)  posiadam prawo dostępu do treści ww. danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
2)  podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych i zgodnie z Rozporządzeniem 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; 
3) dane kontaktowe do Administratora Ochrony Danych Stowarzyszenia DTM: adres - ul. Maślicka 8a, 54-107 
Wrocław; adres e-mail – dtm.wroclaw@gmail.com,  
4)  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji XXXV Prezentacji Uczniów 
Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu  
i czynności związanych z jej rozliczeniem. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie powiadomienia o 
kolejnych Prezentacjach lub imprezie organizowanej przez DTM dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
cofnięcia zgody, 
5)  mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
 
 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 
Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 
Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia  

14 maja 2022 r. na adres:  ognisko.andante@gmail.com (oryginał należy dostarczyć organizatorowi 
pocztą tradycyjną lub osobiście w dniu Prezentacji).  
 

 
 

mailto:ognisko.andante@gmail.com

