
REGULAMIN KONURSU „MUZYCZNY ORZEŁ 2023” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu muzycznego „Muzyczny Orzeł 2023”, zwanego dalej 

Konkursem, jest Centrum Kultury w Łomiankach, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12a  

w Łomiankach (05-092). 

2. Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora. 

3. Partnerami Konkursu są: Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki, Centrum 

Kultury w Izabelinie, Dom Kultury w Starych Babicach, Dom Kultury „Uśmiech”  

w Ożarowie Mazowieckim, Centrum Kultury w Błoniu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, Szkoła Muzyczna I stopnia  

w Laskach im. Edwina Kowalika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu  

oraz wprowadzania zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do wiadomości 

publicznej. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej Organizatora 

www.kultura.lomianki.pl. 

5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gmin powiatu warszawskiego zachodniego  

tj. Łomianek, Izabelina, Starych Babic, Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Leszna  

i Kampinosu, uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II 

stopnia oraz wyższych uczelni muzycznych, zlokalizowanych na terenie Polski. 

 

§2 Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

1) przygotowanie i pozyskiwanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

oraz współtworzenie jej wartości; 

2) propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu; 

3) zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań mieszkańców powiatu,  

a także prezentacja i promocja muzyków uczęszczających do szkół muzycznych; 

4) stworzenie możliwości do nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie  

oraz w koncercie galowym muzyków uczęszczających do szkół muzycznych,  

w tym osób ze szczególnymi potrzebami; 

5) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz promowanie postawy 

otwartości na różnorodność form edukacji kulturalnej i artystycznej; 

6) promocja gminy powiatu warszawskiego zachodniego oraz Mazowsza poprzez 

organizację wydarzenia artystycznego. 

 

§3 Komisja konkursowa oraz nagrody 

1. Oceny prezentacji konkursowych będzie dokonywała trzyosobowa Komisja konkursowa 

powołana przez Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I-go, II-go oraz III-go miejsca w każdej  

z kategorii konkursowej. 

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają w nagrodę statuetkę „Muzycznego Orła”, nawiązującego  

do herbu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz nagrody rzeczowe i dyplomy.  

O rodzaju nagród decyduje Organizator. 

5. Laureaci konkursu będą mogli wziąć udział w spotkaniu z zaproszonym artystą,  

który uświetni koncert galowy swoim występem. 

6. Laureaci są zobowiązani do występu podczas koncertu galowego. 

 

http://www.kultura.lomianki.pl/


§4 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: 

1) Kat. I – soliści: 

a) uczniowie szkół muzycznych I stopnia z klas 1-3 w cyklu 6-letnim; 

b) uczniowie szkół muzycznych I stopnia z klas 1-2 w cyklu 4-letnim. 

Program: 2 utwory lub 2 części utworów o zróżnicowanym charakterze. 

Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

 

2) Kat. II – soliści: 

a) uczniowie szkół muzycznych I stopnia z klas 4-6 w cyklu 6-letnim; 

b) uczniowie szkół muzycznych I stopnia z klas 3-4 w cyklu 4-letnim. 

Program: 2 utwory lub 2 części utworów o zróżnicowanym charakterze. 

Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. 

 

3) Kat. III – soliści: 

a) uczniowie szkół muzycznych II stopnia z klas 1-3 w cyklu 6-letnim; 

b) uczniowie szkół muzycznych II stopnia z klas 1-2 w cyklu 4-letnim. 

Program: 2 utwory lub 2 części utworów o zróżnicowanym charakterze. 

Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

 

4) Kat. IV – soliści: 

a) studenci uczelni muzycznych. 

Program: 2 utwory lub 2 części utworów o zróżnicowanym charakterze. 

Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. 

 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie adres poczty elektronicznej Koordynatora 

Konkursu michal.dudek@kultura.lomianki.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 

2023 r. do godz. 15.00, czytelnie wypełnionej „karty zgłoszenia”, podpisanej przez 

dyrektora szkoły muzycznej oraz pełnoletniego uczestnika Konkursu, bądź opiekuna 

prawnego uczestnika niepełnoletniego. 

3. Uczestnicy konkursu mogą wykonać prezentację na instrumentach tj.: pianino, skrzypce, 

altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, trąbka, puzon, waltornia, tuba, flet, obój, 

klarnet, fagot, obój i saksofon. 

4. Prezentacje konkursowe odbędą 18 marca 2023 r. o godz. 13 w sali widowiskowej 

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki. 

5. W dniu Konkursu tj. 18 marca 2023 r., uczestnik konkursu powinien zgłosić się  

do Organizatora najpóźniej 60 minut przez wyznaczoną godziną prezentacji, w celu 

potwierdzenia swojego uczestnictwa.  

6. Kolejność prezentacji zostanie podana do publicznej informacji w dniu 16 marca 2023 r. 

na stronie internetowej Organizatora www.kultura.lomianki.pl.  

7. W przypadku prezentacji z akompaniamentem, każdy uczestnik Konkursu zapewnia 

akompaniatora we własnym zakresie. 

8. Organizator zapewnia pianino YAMAHA CLAVINOVA CLP-775. 

9. Koncert galowy laureatów Konkursu odbędzie się 19 marca 2023 r. o godz. 17 w sali 

widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki. 

10. Spotkanie laureatów Konkursu z zaproszonym artystą/artystami, którzy uświetnią koncert 

galowy swoim występem, odbędzie się 19 marca 2023 r. o godz. 13 w sali widowiskowej 

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki. 

 

mailto:michal.dudek@kultura.lomianki.pl
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§5 Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy poniżej 18 roku życia powinni być pod opieką opiekuna prawnego. 

2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu. 

 

§6 Klauzula informacyjna RODO 

w stosunku do uczestników konkursu „Muzyczny Orzeł 2023” 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych 

osobowych jest Centrum Kultury w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12A, 

05-092 Łomianki – reprezentowanym przez Janusza Zawadzkiego – Dyrektora Centrum Kultury  

w Łomiankach. 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@kultura.lomianki.pl. 

2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) realizacji celów statutowych Administratora; 

2) przeprowadzenia konkursu „Muzyczny Orzeł 2023”. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli realizowanie 

zadania leżącego w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie działalności kulturalnej  

na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO, czyli zawarcie i wykonanie umowy zaakceptowanej przez osobę, której dane 

dotyczą, art. 6 ust. lit. c), czyli wywiązanie się z obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze (np. wynikający z regulacji podatkowych), a w zakresie przetwarzania 

danych w oparciu o udzieloną zgodę podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i świadome oraz konieczne do wzięcia udziału  

w konkursie, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie zgody, których niepodanie nie 

wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim: 

1) podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora; 

2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych 

celów, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Podane dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie w zakresie danych przetwarzanych na tej podstawie. Przysługuje również Państwu 

prawo do sprzeciwu wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. 
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