1.sz. melléklet

A IV. Pest Megyei Dallam-ütőhangszeres Szólóverseny és Találkozó
kötelező anyaga korcsoportonként
A versenyen minden résztvevőnek a korcsoportjának megfelelő a kötelező anyagot és
egy szabadon választott dallamhangszeres művet kell előadnia marimbán, vibrafonon,
xilofonon, vagy harangjátékon – zongorakísérettel, vagy ha a darab úgy kívánja,
szólóban.
I. korcsoport (ált.isk. 1-3 osztály)
Kötelező anyag: H. Purcell: Air EMB Z 13379
II. korcsoport (ált.isk. 4-6 osztály)
Kötelező anyag: Pozsonyi kéziratból - Két magyar tánc EMB Z 13379
III. korcsoport (ált.isk. 7-8. és középisk. 0. és 1. osztály, akik nem jártak 0.-ba)
Kötelező anyag: Kupinszkij-Platonov: G-dúr Etüd 41-es
IV. korcsoport (középiskola 1. osztályos tanulók, akik jártak 0.-ba is és 2-4. osztály)
Kötelező anyag: Kabalevszkij: Komédiás galopp

2.sz. melléklet (kérjük, szíveskedjenek nyomtatott betűvel kitölteni!)

Jelentkezési lap a
IV. Pest Megyei Dallam-ütőhangszeres Szólóversenyre
Intézmény neve, címe:
Számlázási cím:
Növendék neve:
Növendék OM azonosítója, születési dátuma:
………………………………
Hangszeres évfolyam / tagozat:

………………………………

Általános iskolai / középiskolai osztálya:
Szabadon választott mű szerzője, címe:
Felkészítő tanár neve:
Zongorakísérő neve:

Dátum:……………………..

p.h.

igazgató

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a
versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim*
szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket
részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

Dátum:

......................................................
tanuló

......................................................
felkészítő tanár

......................................................
a szülő (gondviselő)

P. H.

......................................................
igazgató

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikkealapján
tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A
Gödi Művészetoktatásért Alapítvány adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag a megyei
versenyt szervező intézmény és a szervező alapítvány munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a
versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri
azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése,
helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79.
cikke rendelkezik.

NYILATKOZAT
Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom,
tudomásul veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny
lebonyolításához szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg
tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a
jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési
lap benyújtását megelőzően megismertem.

versenyző neve

Tanulói azonosító

Dátum:

......................................................
tanuló

......................................................
a szülő (gondviselő)

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
(GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok
kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A Gödi Művészetoktatásért
Alapítvány adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag a
megyei versenyt szervező intézmény és a szervező alapítvány munkatársai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön
érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett
jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke
jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik

