
REGULAMIN 
IV KONKURSU 

WIOLONCZELOWEGO CELLOLOVE 
9 - 11 marca 2022 r. 

 
1) Organizatorem IV Konkursu Wiolonczelowego CELLOLOVE jest Szkoła Muzyczna 

I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie 

 

2) Konkurs organizowany jest dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych 

I i II stopnia grających na wiolonczeli. 

3) Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

- wiolonczela solo z towarzyszeniem innego instrumentu, 

- duety wiolonczelowe. 

4) Celem konkursu jest promocja literatury wiolonczelowej w zakresie gry na wiolonczeli 

solo i w duecie. Program konkursu jest dowolnie wybierany przez każdego uczestnika, 

co daje możliwość zaprezentowania ulubionych utworów, również własnych 

kompozycji, czy aranżacji. Tym samym pozwala to rozwinąć kreatywność 

i muzykalność, a także osobowość młodych adeptów gry na wiolonczeli. 

Dodatkowo muzykowanie w duecie rozwija umiejętność współpracy w zakresie 

wzajemnego słuchania się, zmusza do szczególnej uwagi na intonację, jakość i barwę 

dźwięku. Konkurs ten wpisuje się w program organizowanej w tym czasie Krakowskiej 

Wiosny Wiolonczelowej. Uczestnicy konkursu będą mogli wysłuchać licznych 

koncertów i wykładów uznanych wiolonczelistów z kraju i zagranicy. 

5) Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS – CoV – 2, 

organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Konkursu w trybie online. 

6) Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 9 - 11 marca 2022 r. 

7) Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie: 

● skanu/zdjęcia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1a / 

Załącznik nr 1b), 

● skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego oświadczenia (Załącznik nr 2). 

W przypadku kategorii Duet należy przesłać oświadczenia od rodziców obojga dzieci, 

● zaświadczenia wpłaty w wysokości 100 pln od każdego uczestnika na konto Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie z dopiskiem „Konkurs 

CELLOLOVE - imię i nazwisko uczestnika” nr konta PKO BP SA 20 1020 2892 

0000 5602 0591 0981 

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail cellolove@sm1krakow.eu 

w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2022 r. roku do godz. 23.59. 

 

Karta zgłoszenia oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 
znajduje się na stronie szkoły w zakładce Konkursy/Cellolove. 
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8) Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach wiekowych: 

 
Kategoria solo 

grupa I - urodzeni 1.01.2013 r. i młodsi 

grupa II - urodzeni 1.01.2011 r.– 31.12. 2012 r. 

grupa III - urodzeni 1.01.2009 r.– 31.12. 2010 r. 

grupa IV – urodzeni 1.01. 2007 r.– 31.12.2008 r. 

grupa V – urodzeni 1.01. 2005 r.– 31.12. 2006 r. 

 
Kategoria duety – grupę wyznacza młodszy członek duetu  
grupa I - urodzeni w roku 2012 i młodsi 

grupa II - urodzeni w roku 2009 - 20011  

grupa III - urodzeni w roku 2005 – 2008 

 

9) Uczestnik sam dokonuje wyboru repertuaru. Dopuszcza się wykonywanie utworów 

cyklicznych. Mile widziane są prezentacje kompozycji własnych lub aranżacje. 
 

10) Czas przeznaczony na wykonanie programu jest następujący w danej grupie: 

Kategoria solo 

 

grupa I 

czas prezentacji 3 – 5 minut 
grupa II 

czas prezentacji 5 – 10 minut 

grupa III 
czas prezentacji 7 – 12 minut 

grupa IV 
czas prezentacji 9 – 15 minut 

grupa V 

czas prezentacji 15 – 20 minut 

 

Kategoria duety 

 
grupa I 

czas prezentacji do 10 minut 
grupa II 

czas prezentacji do 15 minut 

grupa III 
czas prezentacji do 20 minut 

 

11) Program należy wykonać z pamięci według kolejności zamieszczonej na Karcie 

zgłoszenia. W kategorii duetów program może być wykonywany z nut. 

 

 

 

 

 

 

 



12) W przypadku konkursu w trybie online przesłuchania zostaną przeprowadzane na 

podstawie nagrań video umieszczonych przez uczestnika w Internecie w terminie 

nieprzekraczalnym do 7 marca 2022 r. godz. 23.59. Nagrania należy zamieścić 

w serwisie YouTube – jako film niepubliczny oraz według poniższych wytycznych: 

 

a) repertuar prezentowany w nagraniu powinien być zgodny z zakresem wymagań dla 
danej kategorii i grupy wiekowej; 

b) pliki zawierające nagrania należy opatrzyć w tytule nazwiskiem uczestnika, zaś opis 

filmu powinien zawierać wykonywany program (nazwisko kompozytora, tytuł, opus 

lub inna numeracja dzieła); 
c) w całości nagrania powinna być widoczna cała sylwetka uczestnika lub uczestników; 
d) Każdy utwór (również cykliczny) to jeden plik, który musi być nagrany w całości 

z zastrzeżeniem, że nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek 

ingerencji w obraz lub dźwięk; 

e) linki do nagrań (razem z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych) należy przesłać na adres mailowy cellolove@sm1krakow.eu do 

dnia 7 marca 2022 roku do godz. 23.59. Pliki przesłane po tym terminie nie będą 

przesłuchane; 

f) Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których linki do nagrań są błędne, 

nieaktywne lub nagrania zostaną usunięte przez uczestnika w trakcie trwania 

Konkursu. 

[INSTRUKCJA] Przesłanie filmu - jeśli nie masz jeszcze kanału, zobaczysz informację, że 

trzeba go utworzyć. Sprawdź szczegóły i potwierdź, aby utworzyć nowy kanał. Dodatkowo 

możesz skorzystać z e-poradników: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WuZ4-yAUo0 

https://www.youtube.com/watch?v=jn7sSDGBS94 

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl

=pl 

 

Uczestnik jest również zobowiązany do przesłania plików nagrań wideo przez serwis 

WeTransfer.com w celu ewentualnego wykorzystania w Koncercie Laureatów - link do 

pobrania plików należy przesłać mailowo razem z kartą zgłoszenia, oświadczeniem i linkami 

YouTube. 

 

13) Laureaci poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie w tej samej grupie 

wiekowej, w której już byli laureatami. 

14) Czas prezentacji nie może przekraczać podanego limitu w pkt. 10. 

15) Oceny konkursowych prezentacji dokona 3 - osobowe Jury powołane przez 

organizatorów, w oparciu o regulamin Jury. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

 

 

mailto:cellolove@sm1krakow.eu
https://www.youtube.com/watch?v=4WuZ4-yAUo0
https://www.youtube.com/watch?v=jn7sSDGBS94


16) W każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzeni laureaci trzech pierwszych miejsc. 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, dyplomy wyróżniające uczestników oraz 

nagrody specjalne. Nagrodą za otrzymanie Grand Prix Konkursu będzie udział w Letniej 

Akademii Muzycznej w Krakowie.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają Dyplomy uczestnictwa. 

17) Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe. 

18) Ogłoszenie wyników odbędzie się po przesłuchaniach każdej grupy wiekowej. 

19) Harmonogram przesłuchań i prób akustycznych będzie zamieszczony na stronie 

organizatora www.sm1krakow.pl 

20) Koncert Laureatów odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. o godz.18.00 – w przypadku 

konkursu w trybie online koncert laureatów również przyjmie formę koncertu online. 

21) Uczestnicy są zobowiązani udzielić Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie 

z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji: 

utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań 

artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową rozpowszechnianie: 

nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań 

artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie 

miejscu i czasie. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publiczne 

udostępnienie nagrania przez organizatorów za pośrednictwem własnych stron internetowych 

i serwisów zewnętrznych. 

22) Koszt podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym 

zakresie. 

23) Uczestnicy i ich prawni opiekunowie akceptują postanowienia Klauzuli 

Informacyjnej stanowiącej integralną część Regulaminu 

24) Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków opisanych w regulaminie 

konkursu. 

25) Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować bezpośrednio na adres: 

 cellolove@sm1krakow.eu lub Paweł Czarakcziew nr tel. 514 075 877 e-mail: 

pawel.czarakcziew@sm1krakow.eu

http://www.sm1krakow.pl/
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. 

Bronisława Rutkowskiego z siedzibą przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie, tel. 12 656 09 45 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia oraz promocji 

IV Konkursu Wiolonczelowego Cellolove. 

 

Informujemy, że: 

 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia. Jeżeli przetwarzanie 

danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym 

momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie 

określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą 

przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane. 

3. Odbiorcą są podmioty świadczące dla nas obsługę techniczną w zakresie wymienionych 

mediów. 

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest 

niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Podanie przez Państwa innych danych jest 

dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek nieumieszczania 

wizerunku w zakresie, w którym Państwo nie wyrazili zgody na jego publikację. 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku 

z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 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 (RODO). 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: 

inspektor3@mjo.krakow.pl 
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