
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego 

02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73 

XXIV REGIONALNY KONKURS FORTEPIANOWY IM. J. S. BACHA 28.01.2022 r. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola 
Kurpińskiego w Warszawie.  

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 28 stycznia 2022 r., w sali koncertowej PSM 
I st. Im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.  

3. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas II, III, IV, V i VI cyklu 6-letniego Państwowych 
Szkół Muzycznych I st.  

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów Szkół Muzycznych I st.  

5. Konkurs jest jednoetapowy.  

6. W programie granym z pamięci należy wykonać:  

 Klasa II:  

• Dwa dowolnie wybrane utwory J. S. Bacha  

Klasa III:  

• Jeden z dwóch następujących utworów: 

- J.S. Bach - Menuet g - moll nr 12 ze zbioru „Łatwe utwory” 

- J.S. Bach - Trio z Menueta g - moll nr 3 J. G. Stőlzla ze zbioru „Drobne utwory” 

• Dowolnie wybrany utwór J. S. Bacha  

Klasa IV:  

• Jeden z dwóch następujących utworów:  

- J. S. Bach - Sarabanda z III suity francuskiej h - moll  

- J. S. Bach - Sarabanda z II suity francuskiej c - moll  

Klasa V:  

• Jeden z dwóch następujących utworów: 

- J. S. Bach - Sarabanda z III suity francuskiej h - moll 

- J. S. Bach - Sarabanda z II suity francuskiej c - moll 

• Dowolnie wybrany utwór J. S. Bacha 

Klasa VI:  

• Inwencja dwugłosowa lub trzygłosowa J.S. Bacha.  

• Dowolnie wybrany utwór J. S. Bacha 

7. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy uczestnictwa. 

8. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody, które będą wręczone podczas 
ogłoszenia wyników w dniu konkursu. 

9. Jury Konkursu powołuje Dyrektor PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie. 

10.  Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

11.  Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 stycznia 2022 r. poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIA 
dostępną na stronie internetowej szkoły. 



12. Zgłoszenie należy przesłać na adres: konkurs@kurpinski.edu.pl., wraz z potwierdzeniem 
wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł na nr konta 65 1020 1169 0000 8102 0222 8989. 

13.  Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

14.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, tj. 28.01. 2022 r. po zakończeniu 
przesłuchań. 

15. Konkurs nie będzie utrwalany, nagrywany, publikowany i transmitowany przez szkołę  
w żadnej z form (foto, audio, video). 

Jednocześnie organizator przypomina, że wykonywanie, publikowanie i udostępnianie 
zdjęć, filmów wykonanych przez uczestników wydarzenia odbywa się wyłącznie na ich 
własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania 
wizerunku innych osób bez ich zgody. 

16.  Informacja Administratora dla uczestników konkursu  

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), dalej RODO, informuję:  

1) Administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 4 im. Karola Kurpińskiego 
w Warszawie ul. Wiktorska 73, tel. 228444231, email: sekretariat@kurpinski.edu.pl  

2) Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przetwarzane będą zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).  

3) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska 604270401 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu 
zgodnie z regulaminem konkursu.  

5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.  

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu, zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody).  

7) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 
RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał 
umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.  

8) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału  
w konkursie lub jego rozstrzygnięciu.  

10) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez ………., udzieloną w dniu … w celu ……… Podpis osoby, której 
dane dotyczą.  

11) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 
Pana (i) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

12) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  
w zgodności z art. 77 RODO.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


