
Regulamin Konkursu Muzycznego  
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia "Elementarz" 

 
. 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Muzycznego w dalszej części         

Regulaminu zwanego Konkursem, organizowanego przez Niepubliczną      
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia "Elementarz" w Katowicach . 

2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła       
Muzyczna I stopnia "Elementarz" z siedzibą w Katowicach, przy ul. Studenckiej 18,            
40-743 Katowice, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego          
przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem: 130585 prowadzona przez Muzyczny          
Elementarz sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Studenckiej 18, 40-743 Katowice,              
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice          
– Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem          
KRS: 0000646246, REGON: 365854446, NIP: 6342877815, w dalszej części         
Regulaminu zwana Organizatorem. 

 
§ 2 

Cel Konkursu 
 

1. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości muzycznej. 
2. Odkrywanie nowych talentów. 
3. Rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych. 
4. Popularyzacja muzyki klasycznej. 
 

§ 3 
Termin Konkursu 

 
Konkurs trwa od 06.06.2018 r. do 19.06.2018 r. 
 

§ 4 
Zasady Konkursu 

 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-7 lat, biorących udział w badaniu             

predyspozycji w ramach procesu rekrutacji do Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły         
Muzycznej I stopnia „Elementarz” – w dalszej części regulaminu zwanych Uczestnikami. 

2. Etapy Konkursu: 
a. Etap I – od 06.06.2018 do 19.06.2018 r. - przyjmowania zgłoszeń rodziców albo             

opiekunów prawnych dzieci do udziału w badaniu predyspozycji do         
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz”  

b. Etap II 20.06.2018 r o godz. 18.00. – badania predyspozycji Uczestników w            
ramach procesu rekrutacji do Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej        
I stopnia „Elementarz” 

3. Zgłoszenia odbywa się poprzez rejestrację na stronie www.muzyczna.pl lub         
www.muzyczna.elementarz.edu.pl/konkurs poprzez uzupełnienie formularza    
zgłoszeniowego przez rodzica albo opiekuna prawnego dziecka.  



4. Do II etapu Konkursu zostają dopuszczeniu Uczestnicy, którzy zgłoszą się na badanie            
predyspozycji w ramach procesu rekrutacji do Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły         
Muzycznej I stopnia „Elementarz” odbywające się 20 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w              
siedzibie Organizatora przy ul. Studenckiej 18. - których rodzice lub opiekunowie           
prawni prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy. 

5. Podczas II Etapu Konkursu Uczestnicy będą wykonywali zadania w ramach zajęć           
zbiorowych w grupach do 10 osób oraz indywidualnie. Za realizację zadań Uczestnicy            
będą otrzymywali punkty zgodnie z oceną predyspozycji do nauki w Niepublicznej           
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz”. 

6. Oceny uczestników Konkursu dokona trzyosobowa Komisja powołana przez        
Organizatora. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne. W sprawach spornych,          
dotyczących niniejszego regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.  

7. O kolejności wzięcia przez Uczestnika udziału w zajęciach zbiorowych i indywidualnych           
decyduje Komisja. 

8. Komisja dokonuje oceny Uczestników uwzględniając:  
a) wrażliwość muzyczną (zaśpiewanie piosenki, umiejętność poruszania się do        

muzyki zgodnie z jej charakterem), 
b) umiejętność słuchowego dostrzegania podobieństw i różnic w melodii, 
c) umiejętność słuchowego rozróżniania dźwięków wysokich i niskich, 
d) umiejętność słuchowego powtórzenia pojedynczych dźwięków lub krótkich       

melodii, 
e) umiejętność powtórzenia schematów rytmicznych za pomocą głosu lub rąk, 
f) zdolność koncentracji, 
g) umiejętność rozumienia treści zadań, 
h) zdolność zapamiętywania treści zadań, 

Komisja dokonując oceny Uczestników przyznaje każdemu z nich im punkty na Karcie            
Oceny Predyspozycji Kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Im            
wyższa punktacja za dane zagadnienie tym lepiej ocenione predyspozycje kandydata.  

9. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach           
badania predyspozycji. W przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje          
większa liczba maksymalnych ocen za wykonywane zadania. W sytuacji, gdy nadal nie            
można dokonać rozstrzygnięcia, zwycięzcę wybiera Komisja biorąc pod uwagę ogólne          
wrażenie występu Uczestników.  

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 22.06.2018 r. po przesłuchaniu          
Uczestników w ramach badania predyspozycji do Niepublicznej Ogólnokształcącej        
Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz” 

11. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestników, w tym kosztów          
podróży, wyżywienia, noclegów itp. oraz nie ubezpiecza Uczestników 

 
 

§ 5 
Nagrody 

 
Nagrody za uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnik, który zwyciężył w Konkursie otrzymuje instrumenty perkusyjne o wartości          

500,00 zł brutto. 
2. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma od organizatora płytę CD z muzyką klasyczną o            

wartości 30,00 zł brutto. 
 



§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. 
2. Administratorem danych jest Muzyczny Elementarz sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,            

będąca organem prowadzącym Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I        
stopnia „Elementarz”. Sekretariat administratora znajduje się przy ul. Studenckiej 18 w           
Katowicach, 40-743 Katowice. Przetwarzanie danych odbywa się w celu         
przeprowadzenia Konkursu muzycznego towarzyszącego procesowi rekrutacji do       
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia "Elementarz", na podstawie         
art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a począwszy od 25 maja 2018                 
r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych               
(RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat. Rodzic/opiekun          
prawny ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich oraz            
Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo          
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne           
do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i będzie na niej           
dostępny przez cały okres trwania Konkursu. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje        
podejmuje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania           
Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na         
stronie internetowej Organizatora. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak         
również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do         
przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatorów. 

7. Osobą upoważnioną do realizacji uprawnień przysługujących Organizatorowi jest        
Dyrektor Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz” –         
Bartłomiej Korelus. 


