
 

Fundacja „PRIMUZ” ma zaszczyt ogłosić otwarcie pierwszego Międzynarodowego 
Konkursu Smyczkowego! 

Konkurs poświęcony jest instrumentalistom wszystkich narodowości, grających 
na instrumentach smyczkowych. Wydarzenie to ma na celu promowanie działań 
artystycznych oraz wspieranie kultury. Fundacja wychodzi na przeciw potrzebom 
muzyków, którzy w związku z trudną sytuacją mają ograniczony dostęp do życia 
kulturalnego. 
Konkurs realizowany jest w formule on-line. Kandydaci będą oceniani według 4 
kategorii wiekowych. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do dnia 30.06.2021. 
Wszystkie informacje o konkursie znajdują się w regulaminie. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i dołączenia do naszego 
Primuzowego teamu! 
Wartość nagrody Grand Prix to 1000 zł oraz koncert solo z Orkiestra Kameralną 
Primuz. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 7000 zł. 
Zapraszamy do obserwowania strony konkursu na Facebooku.  
Primuz International Strings Competiton


https://www.facebook.com/Primuz-International-Strings-Competition-100998868793907


 

REGULAMIN 
PRIMUZ INTERNATIONAL STRINGS COMPETITION 

§1. 

1. Organizatorem PRIMUZ INTERNATIONAL STRINGS COMPETITION jest Fundacja Primuz z siedzibą 
w Łodzi. 

2. Konkurs odbywa się na podstawie nagrań umieszczonych na platformie YouTube. 

§2. 

1. Konkurs jest przeznaczony dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów. 
2. Uczestnicy będą oceniani według czterech kategorii wiekowych: 

 A: Skrzypce 
- Kat. I: urodzeni między 1.01.2010 a 31.12.2014 - program dowolny do 10 minut; 
- Kat. II: urodzeni między 1.01.2005 a 31.12.2009 - program dowolny do 12 minut; 
- Kat. III: urodzeni między 1.01.2000 a 31.12.2004 - program dowolny do 15 minut; 
- Kat. IV: urodzeni przed 31.12.1999 - program dowolny do 20 minut. 

 B: Altówka 
- Kat. I: urodzeni między 1.01.2010 a 31.12.2014 - program dowolny do 10 minut; 
- Kat. II: urodzeni między 1.01.2005 a 31.12.2009 - program dowolny do 12 minut; 
- Kat. III: urodzeni między 1.01.2000 a 31.12.2004 - program dowolny do 15 minut; 
- Kat. IV: urodzeni przed 31.12.1999 - program dowolny do 20 minut. 

 C: Wiolonczela 
- Kat. I: urodzeni między 1.01.2010 a 31.12.2014 - program dowolny do 10 minut; 
- Kat. II: urodzeni między 1.01.2005 a 31.12.2009 - program dowolny do 12 minut; 
- Kat. III: urodzeni między 1.01.2000 a 31.12.2004 - program dowolny do 15 minut; 
- Kat. IV: urodzeni przed 31.12.1999 - program dowolny do 20 minut. 

 D: Kontrabas 
- Kat. I: urodzeni między 1.01.2010 a 31.12.2014 - program dowolny do 10 minut; 
- Kat. II: urodzeni między 1.01.2005 a 31.12.2009 - program dowolny do 12 minut; 
- Kat. III: urodzeni między 1.01.2000 a 31.12.2004 - program dowolny do 15 minut; 
- Kat. IV: urodzeni przed 31.12.1999 - program dowolny do 20 minut. 



3. W Kategorii IV nie obowiązuje limit wiekowy. 
4. Uczestnikami Konkursu mogą zostać instrumentaliści wszystkich narodowości, spełniający kryteria 

wiekowe określone w §2, pkt. 2 

§3. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 30.06.2021, godz. 23:59 na adres 
mailowy primuzcompetition@gmail.com wszystkich następujących dokumentów:  

- wypełniony oraz podpisany Formularz Zgłoszeniowy, 
- linki do nagrań wideo umieszczonych na platformie YouTube, 
- kopia jednego z wymienionych dokumentów, potwierdzającego wiek kandydata (dowód 

osobisty/paszport/legitymacja/akt urodzenia) - należy dołączyć tylko tę stronę dokumentu, 
która umożliwia weryfikację wieku i tożsamości Kandydata, 

- kopia potwierdzenia opłaty wpisowej. 
2. Opłata wpisowa wynosi: 

- 200 zł - w przypadku uczestników z Polski; 
- 50 € - w przypadku uczestników z zagranicy. 

3. Wpłaty wpisowego należy dokonać do dnia 30.06.2021 na konto: 

 Bank Pekao SA 
 PL 70 1240 1545 1111 0010 9511 1895 
 Fundacja Primuz  
 BIC/SWIFT: PKOPPLPW 

 lub poprzez system PayPal na adres mailowy: primuzfoundation@gmail.com. W przypadku 
płatności przez system PayPal należy doliczyć 3% prowizji (6 zł/1,5 €). 
4. W tytule przelewu należy wpisać: Primuz International Strings Competition oraz imię i nazwisko 

uczestnika. 
5. Wszelkie koszty transferów bankowych ponosi wpłacający. 
6. Opłata nie podlega zwrotowi. 

§4. 

1. Uczestnik Konkursu przesyła jeden lub więcej linków z nagraniami wideo umieszczonymi na 
platformie YouTube. Suma długości wszystkich nagrań nie może przekroczyć limitów czasowych 
ustalonych w §2, pkt. 2.  

2. W tytule i opisie każdego filmu należy umieścić następujące dane: PRIMUZ INTERNATIONAL 
STRINGS COMPETITION, imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, kategoria, instrument oraz 
program.  

3. Nagrania powinny być zrealizowane po 1.01.2020. 
4. Prezentacja konkursowa powinna być dobrej jakości i przedstawiać sylwetkę kandydata w sposób 

umożliwiający jego identyfikację. Nagrania powinny obejmować ujęcie z jednej kamery, bez 
zastosowania jakiegokolwiek montażu. 

5. Dopuszcza się wykonanie poszczególnych utworów osobno, dotyczy to również części utworów 
cyklicznych. Filmy powinny mieć długi termin dostępu, dostosowany do harmonogramu Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nagrań niespełniających ww. kryteriów. 
7. Uczestnicy udzielają bezpłatnej i nieograniczonej czasowo zgody na wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i reklamowych przesłanych materiałów audio-video. 

§5. 

1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody Grand Prix w wysokości 1 000 zł. Laureat Grand Prix 
otrzyma również nagrodę w postaci koncertu solo z Orkiestrą Kameralną PRIMUZ (https://

mailto:primuzcompetition@gmail.com
https://www.facebook.com/primuzchamberorchestra


www.facebook.com/primuzchamberorchestra). 
2. Ogólna pula nagród pieniężnych wynosi 7 000 zł. 
3. Nagrodę pieniężną otrzyma laureat Grand Prix oraz laureaci pierwszych nagród w każdej kategorii 

wiekowej. Jury może również przyznać nagrody specjalne. 
4. Zdobywcy nagród i wyróżnień otrzymują tytuł Laureata Primuz International Strings Competition. 
5. Dyplomy uczestnictwa oraz dyplomy laureatów zostaną rozesłane drogą elektroniczną. 

§6. 

1. Uczestnicy będą oceniani według Regulaminu, uchwalonego przez Jury w dniu rozpoczęcia 
przesłuchań konkursowych.  

2. Punktacja uczestników jest wynikiem średniej arytmetycznej, uzyskanej na podstawie ocen 
poszczególnych jurorów.  

3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku niskiej punktacji zwycięzcy 
kategorii. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne. 
5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/Primuz-International-Strings-

Competition-100998868793907/?ref=page_internal do dnia 10.07.2021. Laureaci oraz osoby 
wyróżnione zostaną poinformowani o decyzji Jury drogą mailową.  

6. W przypadku dużej liczby uczestników Jury zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu 
ogłoszenia wyników Konkursu o kilka dni. 

§7. 

1. Kontakt z Organizatorem odbywa się wyłącznie za pomocą  poczty elektronicznej (adres e-mail: 
primuzcompetition@gmail.com) oraz poprzez stronę konkursu na Facebooku. Wszelkie bieżące 
informacje będą zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/Primuz-International-Strings-
Competition-100998868793907/?ref=page_internal 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
3. Z przyczyn niezależnych od Organizatorów Konkurs może zostać odwołany. Przewiduje się wówczas 

zwrot opłaty wpisowej. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego 

kodeksu cywilnego.  

 

https://www.facebook.com/primuzchamberorchestra





FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
PRIMUZ INTERNATIONAL STRINGS COMPETITION 

* dotyczy studentów oraz uczniów szkół muzycznych 
** opcjonalnie 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

DATA URODZENIA

NARODOWOŚĆ

TELEFON

ADRES E-MAIL

INSTRUMENT  oraz KATEGORIA 
WIEKOWA

NAZWA SZKOŁY/UCZELNI*

IMIĘ I NAZWISKO PEDAGOGA 
PROWADZĄCEGO*

IMIĘ I NAZWISKO 
AKOMPANIATORA**

KRÓTKI BIOGRAM UCZESTNIKA 

PROGRAM 



 
  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ 
PRZETWARZANE W OPARCIU O ZGODĘ 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w karcie zgłoszeniowej do PRIMUZ 

INTERNATIONAL STRINGS COMPETITION jest Fundacja Primuz z siedzibą w Łodzi przy ulicy 
Gdańskiej 32, lok. 36. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym celu 
odwołania zgody należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Fundacji 
Primuz (primuzfoundation@gmail.com). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji postanowień Regulaminu Konkursu. 
3. Podanie danych osobowych jest konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie oraz prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 
4. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
5. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/u także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w 
każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez okres trzech miesięcy po 
zakończeniu Konkursu. 

8. Dane w postaci nadesłanych dokumentów będą usuwane niezwłocznie po zweryfikowaniu 
tożsamości i wieku Uczestnika Konkursu, tj. dwa tygodnie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

9. W celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami dane przechowywane będą do 
czasu przedawnienia tych roszczeń. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzieloną zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
12. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
13. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem Primuz International Strings Competition i 
akceptuję jego postanowienia. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną.  

……………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data                        Podpis

mailto:primuzfoundation@gmail.com

