
Zasady bezpiecznego uczestnictwa w 10. Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym  

im. Z. Jahnkego w Poznaniu: 

 

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego (dalej: Organizator) informuje, że 10. Ogólnopolski Konkurs 

Skrzypcowy im. Z. Jahnkego (dalej: Konkurs) będzie odbywał się jako impreza zamknięta – bez udziału 

publiczności i osób postronnych – na terenie Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  

w Poznaniu, pl. S. Stuligrosza 1. 

W związku z obecną sytuacją pandemiczną Organizator zaplanował transmisję live wszystkich przesłuchań 

etapowych oraz koncertu laureatów. Transmisje będą dostępne na kanale YouTube Organizatora, również po 

zakończeniu Konkursu.  

Uczestnik Konkursu musi pojawić się w Biurze Konkursu jedynie w celu rejestracji i potwierdzeniem 

tożsamości. 

Rejestracja w Biurze Konkursu i przystąpienie do przesłuchań I etapu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na rejestrowanie wykonań konkursowych oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika na kanale YouTube 

WIENIAWSKI PL oraz stronach www i kanałach social media Organizatora oraz Partnerów wydarzenia 

(potwierdzona pisemnie na oświadczeniu dostępnym przy rejestracji w Biurze Konkursu).  

Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu będzie zobowiązany do wypełnienia Oświadczenia COVID-19, iż 

wg swojej najlepszej wiedzy jego stan zdrowia nie przedstawia zagrożenia dla pozostałych uczestników i 

organizatorów wydarzenia, ani nie znajduje się on pod nadzorem epidemiologicznym (wzór oświadczenia 

dostępny na stronie Organizatora). Dane podane w oświadczeniu będą przechowywane przez Organizatora 

przez 14 dni od zakończenia Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem GIS.  

Uczestnikom rejestrującym się w Biurze Konkursu w chwili przyjazdu na Konkurs będzie mierzona 

temperatura ciała. Osoby niespełniające norm sanitarnych nie są uprawnione do przystąpienia do Konkursu.  

Organizator zaleca unikanie gromadzenia się w jakiejkolwiek przestrzeni związanej z Konkursem i nie 

przewiduje organizacji żadnych spotkań wszystkich uczestników, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 

wydarzenia. 

Przed wejściem na teren Akademii Muzycznej w Poznaniu każdy uczestnik jest zobowiązany do umycia  lub 

zdezynfekowania rąk. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji przy wejściu do Auli Nova i przy wejściu do 

Akademii Muzycznej. 

Organizator zapewni indywidualne sale do ćwiczeń dla każdego Uczestnika Konkursu, które będą 

każdorazowo podlegać dezynfekcji przed i po ich użyciu.  

Z uwagi na pandemię COVID-19 i rozporządzenia dot. zasad utrzymania reżimu sanitarnego Organizator 

zmuszony jest do rezygnacji z publicznego losowania kolejności w dniu otwarcia Konkursu. W związku z tym 

losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora nie później niż do 2 listopada. Kolejność przesłuchań 

zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z harmonogramem przesłuchań I etapu na stronie 

www.wieniawski.pl w zakładce 10. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Z. Jahnkego oraz na kanałach social 

media Organizatora. Uczestnik powinien stawić się w Biurze Konkursu w dniu swojego przesłuchania I etapu, 

do godziny 11.00, z uwagi na rozpoczynające się o 12.00 próby akustyczne.   



Uczestnicy oraz pianiści zobowiązani są nosić maseczkę/przyłbicę na terenie całej Akademii Muzycznej im. I. 

J. Paderewskiego. Maseczkę będzie można zdjąć tylko na czas swojego występu. 

Maseczki obowiązują także wszystkich członków Jury oraz Biuro Konkursu i współpracowników zewnętrznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przebywając na terenie całej Akademii Muzycznej należy zachować bezpieczny dystans od innych osób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Komunikaty organizacyjne dot. Konkursu i jego przebiegu będą przekazywane uczestnikom drogą 

elektroniczną poprzez stronę www.wieniawski.pl oraz kanały social media Organizatora, gdzie na bieżąco 

będą umieszczane wszystkie konkursowe aktualności, takie jak plany prób, godziny przesłuchań, itp. 

Wszelkie indywidualne kontakty z Uczestnikami będą obywały się drogą telefoniczną, na nr telefonu podany 

w zgłoszeniu.  

Podczas Konkursu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu 

Organizatora oraz ogólnie obowiązujących przepisów. 

 

 

 


