SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim
tel. 83 371 21 15;

email: podlaska_wiosna_gitarowa@interia.pl

III PODLASKA WIOSNA GITAROWA

REGULAMIN KONKURSU
Międzyrzec Podlaski,

dnia 21 kwietnia 2018r.

I. ORGANIZATORZY:
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim
II. CELE KONKURSU:
1. Prezentacje artystyczne muzyki gitarowej uczniów szkoły muzycznej I stopnia.
2. Popularyzacja klasycznej muzyki gitarowej.
3. Integracja i wymiana doświadczeń uczestników konkursu oraz pedagogów.
4. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia wybitnych pedagogów.
5. Promocja szkoły i miasta Międzyrzec Podlaski
III. WARUNKI i ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w Szkole Muzycznej I stopnia
w Międzyrzecu Podlaskim.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia z trzech
regionów: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
3. Przesłuchania są jednoetapowe i będą prowadzone w trzech kategoriach:




KATEGORIA I

- klasy II (cykl sześcioletni)
klasa I i II (cykl czteroletni)
KATEGORIA II - klasy III i IV (cykl sześcioletni)
klasa III (cykl czteroletni)
KATEGORIA III - klasy V i VI (cykl sześcioletni)
klasa IV (cykl czteroletni)

O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO KONKURSU DECYDOWAD BĘDZIE KOLEJNOŚD ZGŁOSZEO.

4. Wymagania programowe:


KATEGORIA I :

- program dowolny /czas trwania programu do 6 min./



KATEGORIA II i III:

- etiuda
- forma klasyczna (sonatina, sonata, rondo, temat z wariacjami)
- program dowolny /czas trwania programu do 10 min./

Program należy wykonać z pamięci. Kolejność utworów dowolna.

5. Zgłoszenia /zał. nr 1/ wraz z dowodem wpłaty i podpisaną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 05 kwietnia 2018
roku drogą elektroniczną na adres:
podlaska_wiosna_gitarowa@interia.pl
/Rodzice (prawni opiekunowie), pedagodzy uczestników festiwalu podpisują oświadczenie

woli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci (podopiecznych) według załączonego
wzoru. Zgoda dotyczy zamieszczenia w Internecie informacji o uczestnikach/laureatach, w tym ich
wizerunku./
ZGŁOSZENIA BEZ WPISOWEGO i OŚWIADCZENIA ZGODY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

6. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 100 zł. , które należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
53 8039 0006 0001 0008 8675 0001
z dopiskiem „III PODLASKA WIOSNA GITAROWA” oraz imię i nazwisko uczestnika

7. Harmonogram konkursu zostanie podany na stronie internetowej szkoły w zakładce
Podlaska Wiosna Gitarowa ok. 5 dni przed konkursem.
IV. JURY:
- Członków Jury powołuje organizator konkursu.
- Jury obradować będzie bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych.
- Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

V. NAGRODY:
Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy, zaś laureaci - nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji udziela
Ewa Zagórska tel. 508 83 77 73 – koordynator konkursu

