REGULAMIN
II MIĘDZYRZECKIEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO
"ZIMOWE TALENTY"
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
w Międzyrzecu PODLASKIM
22 luty 2018 r.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Lubelska 67
21 - 560 Międzyrzec Podlaski,
tel./fax. (83) 371 - 21 – 15
muzycznamp@wp.pl

CELE KONKURSU:
Celem Konkursu jest przegląd osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia klas fortepianu
oraz duetów fortepianowych, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami i poznawanie nowych
propozycji repertuarowych.

ORGANIZACJA KONKURSU :
1. Konkurs odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. w sali koncertowej

Szkoły Muzycznej

I stopnia

im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

2. Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Łańcut - Nestoruk – telefon kontaktowy 608 - 391 - 816
3. Zgłoszenie (na załączonym formularzu) wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać drogą
elektroniczną w terminie do dnia 05 lutego 2018 r. na adres e-mail: muzycznamp@wp.pl
Do formularza należy dołączyć skan dowodu wpłaty – wpisowe w wysokości 60 zł od uczestnika lub duetu
na konto organizatora nr: 53 8039 0006 0001 0008 8675 0001 tytułem: II Konkurs "Zimowe talenty",
imię i nazwisko uczestnika. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
W przypadku braku dowodu wpłaty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

4. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
5. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczniów, jednakże ze względu na jednodniowy przebieg
Konkursu liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie
kolejność zgłoszeń.

6. Lista uczestników oraz kolejność występów ustalona zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i podana
będzie na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.edu.pl: na tydzień przed konkursem.

7. Koszty podróży oraz pobytu uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia w trzech kategoriach:
KATEGORIA I

–

uczniowie klas I - II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego

KATEGORIA II

–

uczniowie klas III - IV cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego

KATEGORIA III

–

uczniowie klas V - VI cyklu sześcioletniego oraz klas III - IV cyklu czteroletniego

KATEGORIA IV

–

duety fortepianowe - na cztery ręce (z wyłączeniem utworów na dwa fortepiany)
lub fortepian i inny instrument

PROGRAM KONKURSU :
KATEGORIA I :
1. Etiuda
2. Utwór dowolny
Czas trwania programu do 5 min.

KATEGORIA II :
1. Etiuda zawierająca problemy techniczne w obu rękach
2. Utwór dowolny
Czas trwania programu do 5 min.

KATEGORIA III :
1. Etiuda zawierająca problemy techniczne w obu rękach
2. Utwór dowolny
Czas trwania programu do 7 min.
KATEGORIA IV :
Dwa kontrastujące utwory
Czas trwania programu do 7 min.
–
–
–
–
–

Kolejność wykonywania utworów jest dowolna.
Każdy uczestnik/duet wykonuje program z pamięci.
Uczniowie wykonują utwory nie uwzględniając znaków repetycji.
Prezentowany program musi być na poziomie nie niższym niż obowiązujący dla danej klasy.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalania, a także swobodnej emisji wizerunku
uczestników oraz produkcji konkursowych.

PRZEBIEG KONKURSU :
–
–
–
–
–

Konkurs jest jednoetapowy.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie występu publicznego i oceniane będą przez Jury.
Uczestnicy wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatora.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie jurorów.
Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród oraz koncertem finałowym.

JURY
– Oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora przesłuchań.
– Jury ustala zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród.
– Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

NAGRODY:
–
–

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów.
Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

______________________

___________________________________

Pieczęć szkoły

Miejscowość, data

KARTA
w

ZGŁOSZENIA
II

KONKURSIE

UCZESTNICTWA
PIANISTYCZNYM

"ZIMOWE TALENTY"
DLA

UCZNIÓW

SZKÓŁ

Międzyrzec

MUZYCZNYCH

I

STOPNIA

Podlaski, 22 luty 2018 r.

SOLISTA:
Imię i nazwisko uczestnika

_______________________________________________________________

Data urodzenia _________________________________ r.
Imię i nazwisko nauczyciela

Program

(kompozytor

Klasa _______ cykl_______________

______________________________________________________________

-

tytuł utworu, tonacja, opus, numer):

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
Nazwa i adres szkoły

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Telefon

__________________________________________________________________

______________________

______________________

Nauczyciel

Dyrektor szkoły

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka i umieszczenie wizerunku
na stronie internetowej szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.

833 z późn. zmianami)

______________________________________
Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

______________________

___________________________________

Pieczęć szkoły

Miejscowość, data

KARTA
w

ZGŁOSZENIA
II

KONKURSIE

UCZESTNICTWA
PIANISTYCZNYM

"ZIMOWE TALENTY"
DLA

UCZNIÓW

SZKÓŁ

Międzyrzec

MUZYCZNYCH

I

STOPNIA

Podlaski, 22 luty 2018 r.

DUET FORTEPIANOWY:
1) Imię i nazwisko uczestnika

_______________________________________________________________

Data urodzenia _________________________________ r.
Imię i nazwisko nauczyciela

_______________________________________________________________

Data urodzenia _________________________________ r.
Imię i nazwisko nauczyciela
(kompozytor

____________________________

_______________________________________________________________

2) Imię i nazwisko uczestnika

Program

instrument

instrument ____________________________

_______________________________________________________________
-

tytuł utworu, tonacja, opus, numer):

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
Nazwa i adres szkoły

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Telefon

__________________________________________________________________

______________________
Nauczyciel

______________________
Dyrektor szkoły

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka i umieszczenie wizerunku
na stronie internetowej szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.

833 z późn. zmianami

1. ..........................................................................................................................
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 1 uczestnika)

2............................................................................................................................
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 2 uczestnika)

