
 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół Muzycznych 

Drodzy Nauczyciele 

Utalentowani Uczniowie  

 

 

Stowarzyszenie PRO ARTIS w Sanoku oraz Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej  

I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku, mają zaszczyt zaprosić młodych organistów – uczniów  

wraz ze swoimi nauczycielami do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych 

Organistów, który odbędzie się w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej  

i Kameralnej w Sanoku. 

Zmagania konkursowe odbędą się w dwóch etapach w dniach 13-15 maja 2021 roku.   

Pracom Jury przewodniczył będzie dr hab. Piotr Rojek,  prof. AMKL we Wrocławiu. Nasze zaproszenie 

przyjęli także: prof. dr hab. Elżbieta Karolak (AM w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Radosław Marzec  

(AM w Bydgoszczy). 

 

 

Oczekując na miłe i twórcze spotkanie raz jeszcze 

zapraszamy na święto muzyki organowej 

do  Sanoka! 

 

 

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia 

Piotr Rojek 

dyrektor artystyczny 

 

Łukasz Kot 

dyrektor organizacyjny 
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Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów odbywającego się  

w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku  

jest Stowarzyszenie PRO ARTIS we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st.  

im. W. Kossakowej w Sanoku. Festiwal i Konkurs to okazja do  spotkań i wymiany doświadczeń 

uzdolnionych organistów, uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz pedagogów klas organów. 

 

1. Konkurs  odbędzie się w dniach 13-15 maja 2021. 

2. Przesłuchania uczestników są dwuetapowe, w dwóch grupach wiekowych: 

• grupa młodsza – klasy I - III szkoły muzycznej II stopnia  

•  grupa starsza – klasy IV - VI szkoły muzycznej II stopnia 

             Wszyscy uczestnicy będą wykonywali program w obu etapach. 

3. Program Konkursu: 

• grupa młodsza: 

I etap   – utwór z dawnej muzyki polskiej      

   – Preludium i fuga J. S. Bacha lub innego kompozytora z epoki baroku 

II etap  – utwór dowolny zróżnicowany w charakterze lub dwa kontrastujące utwory 

• grupa starsza: 

I etap   – Preludium chorałowe z figurowanym cantus firmus z epoki baroku 

– Preludium i fuga J. S. Bacha (oprócz małych), D. Buxtehudego, G. Böhma, V. Lübecka 

II etap  – utwór romantyczny lub o charakterze romantycznym 

Łączny czas trwania programu w grupie młodszej nie powinien przekraczać 20 minut,  

a w grupie starszej – 30 minut. 

4. Uczestnicy Festiwalu będą wykonywali program na dwóch instrumentach: 

I etap – w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Franciszkańska 7 

             (oo. Franciszkanie)  – instrument mechaniczny 

II etap – w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul Lipińskiego 54 

            – instrument elektro-pneumatyczny 

Dyspozycje instrumentów przesyłamy jako załącznik z kartą zgłoszenia. 

5.  Przewidujemy zorganizowanie ćwiczeń całodniowych w dniu 13 maja 2021 r. 

6.  Prosimy o zapewnienie uczniom opieki merytorycznej podczas przygotowania do konkursu. 

7.  Prezentacje uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.  

8.  Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt. 

9.  Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 
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10.  Decyzje jury będą ostateczne i niepodważalne. 

11.  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki konkursowe. 

12.  Laureaci festiwalu otrzymają dyplomy i nagrody finansowe. 

13.  Kartę zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł, należy przesłać na  

 adres email: festiwal.sanok@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021. 

 

Dane do przelewu: Stowarzyszenie PRO ARTIS 

    ul. Kościuszki 34/11 

    38-500 Sanok 

Nr konta:  58  1240  2340  1111  0010  7560  4524 

W tytule:   Imię i nazwisko uczestnika  oraz hasło:  KONKURS 

 

14. Uczestnicy, nauczyciele i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia. 

 

Rezerwacji noclegów można dokonać w hotelach położonych niedaleko szkoły: 

 

Centrum Promocji Zdrowia SANVIT ***  Dom Turysty *** PTTK 

ul. Łazienna 1      ul. A. Mickiewicza 29 

38-500 Sanok      38-500 Sanok 

Telefon: 13 46 55 099     Telefon: 13 46 31 439, 732 713 489 

e-mail: rehab.sanvit@wp.pl    e-mail: domturysty@domturysty.net.pl 

 

Hotel *** Jagielloński     Hotel *** i restauracja BONA 

ul. Jagiellońska 49      ul. Białogórska 47 

38-500 Sanok      38-500 Sanok 

Telefon: 13 46 31 208, 13 46 41 294   Telefon: 13 46 46 505 

e-mail: jagiellonskisanok@wp.pl    e-mail: hotel@bonasanok.pl 

 

Zajazd Sanocki ***     Hotel ** pod Trzema Różami 

ul. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich 24   ul. Jagiellońska 13 

38-500 Sanok      38-500 Sanok 

Telefon: 13 46 30 043     Telefon: 13 46 41 243, 693 997 353 

e-mail: zajazdsanocki@gmail.com   e-mail: hotel@podtrzemarozami.pl 

 

15. Dodatkowe informacje można uzyskać od organizatora: 

Łukasz Kot 

tel. 796 903 611 

lukaszkot.sanok@gmail.com  

www.pro-artis.pl 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika    …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………………………………….………………… 

Klasa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela, tel., adres e-mail ………………………………………………………………………………… 

 

Potrzebuję registratora  

Grupa młodsza   starsza  

 

Program          czas trwania 

I etap  

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………  

II etap  

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………  

  

Prosimy o wypełnienie karty na komputerze lub pismem drukowanym 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Stowarzyszenie PRO ARTIS z siedzibą w Sanoku, informuje, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie PRO ARTIS w Sanoku; 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych,  
    e-mail: proartis.sanok@gmail.com;  

3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów,    
    organizowanego przez Stowarzyszenie PRO ARTIS i Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Sanoku. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celu z pkt. 3; 

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom,   
    którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji usługi; 

6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również   
    podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzcy i wręczenia nagród; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  
    przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  
    (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO); 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu  
    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie PRO ARTIS danych  
      osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu  
      nadzorczego. 

 

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału  

w I Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów, w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez 

Stowarzyszenie PRO ARTIS z siedzibą w Sanoku. 

 

…………….………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość) 

 

 

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………….. - osoby 

niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych zawartych w zgłoszeniu 

udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów, w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego 

przez Stowarzyszenie PRO ARTIS z siedzibą w Sanoku. 

…………….………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość) 


