IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MINIATURA WIOLONCZELOWA
im. Leona Szymłowskiego
21-22. 04. 2018

REGULAMIN
1. IV Ogólnopolski Konkurs Miniatura Wiolonczelowa im. Leona
Szymłowskiego organizowany jest przez ZSM I stopnia im. Stanisława
Moniuszki w Warszawie i Stowarzyszenie „Praska Muza”
2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2018 roku
w Sali Koncertowej ZSM. I st. im. St. Moniuszki w Warszawie
ul. Kawęczyńska 23/25
3. Celem konkursu jest:
-zainteresowanie młodych wiolonczelistów miniaturą wiolonczelową.
- promowanie utworów kompozytorów polskich.
-zwrócenie uwagi na znaczenie rozwoju muzykalności w kształtowaniu
osobowości muzycznej w pierwszym etapie nauczania gry na wiolonczeli.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach
wiekowych:
cykl sześcioletni
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV

- uczniowie klas I
- uczniowie klas II i III
- uczniowie klas IV i V
- uczniowie klas VI i VII / I klasa SM II st.
cykl czteroletni

grupa V - uczniowie klas I i II
grupa VI - uczniowie klas III i IV

5. Przesłuchania są jednoetapowe i będą odbywały się w formie występu
przy udziale publiczności.
6. W programie należy wykonać dwie miniatury wiolonczelowe
o zróżnicowanym charakterze.
7. Program należy wykonać z pamięci.
8. Uczestnicy są zobowiązani do przybycia 60 min. przed wyznaczonym
terminem występu.
9. Harmonogram przesłuchań będzie zamieszczony na stronie organizatora
www.szkola-moniuszko.edu.pl najpóźniej 10 dni przed konkursem.
10. Uczestników oceniać będzie 3-osobowe Jury, zaproszone przez
organizatorów składające się z wiolonczelistów młodego pokolenia.
11. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach organizatorzy pomogą
zapewnić akompaniatora.
12. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów.
13. W każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzeni wszyscy uczestnicy.
14. Jury przyzna dodatkowe nagrody za wykonanie miniatury kompozytora
polskiego.
15. Jury ustala zasady punktacji i rozdziału nagród.
16. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
17. Ogłoszenie wyników odbędzie się po przesłuchaniach każdej grupy
wiekowej.
18. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 100 zł., które należy wpłacić
na konto Stowarzyszenia „Praska Muza”.
55 1240 6074 1111 0010 2944 6383
z dopiskiem „Miniatura wiolonczelowa 2018”
19. Dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do 1 kwietnia 2018
roku na adres zsm.moniuszko@gmail.com lub fax. 22 619-04-64
20. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie ulega zwrotowi.
21. Koszt podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków opisanych w regulaminie.
Telefony kontaktowe : Maria Walasek - 605 543 091 Danuta Stradowska-603 114 612

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MINIATURA WIOLONCZELOWA
im. Leona Szymłowskiego
21-22. 04. 2018
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko ucznia………………………………………
Data urodzenia………………………………………………...
Klasa/rok nauki………………………………………………..
Grupa wiekowa………………………………………………..
Nauczyciel……………………………………………………..
Akompaniator………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły: ………………………………………..
Adres e-mail nauczyciela lub opiekuna……………………

Program:
1. ………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………...
Czas trwania obu utworów: ……………………
Dokonanie zgłoszenia oznacza w szczególności:
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane
przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również
administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101
z 2002r poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia realizacje uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej
udziałem w Konkursie, a także udostępniania informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu.

