Regulamin
IV konkursu duetów instrumentalnych
„Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”.

1. Inicjatorem i organizatorem

konkursu duetów

jest Państwowa Szkoła Muzyczna

I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych „Pro Arte” w Stargardzie.
2. Konkurs odbędzie się

16-17.04.2018r. pod patronatem Prezydenta Miasta

Stargard .
3. Celem konkursu jest zachęcanie młodych wykonawców do formy muzykowania
kameralnego, a tym samym podnoszenia umiejętności wykonawczych oraz rozwoju
muzycznego uczniów.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II st. województwa
zachodniopomorskiego.
5. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie w II kategoriach
•

Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
Grupa I – uczniowie kl.1-3/6 i 1-2/4
Grupa II – uczniowie kl.4-6/6 i 3-4/4

•

Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
Grupa I- uczniowie klas I - VI

Istnieje

możliwość

zestawienia

duetów

z

uczniów

różnych

kategorii

i

grup

wiekowych. W takim przypadku duet zakwalifikowany będzie do kategorii lub grupy
starszego uczestnika.

W konkursie mogą być zestawiane duety z dowolnych instrumentów , jednorodne lub
mieszane, w tym także fortepian.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Program Konkursu obejmują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (wyklucza się
udział akompaniatora).
Program konkursu może być wykonany z nut.
Uczestnicy konkursu na życzenie Jury

mają obowiązek przedstawić

kserokopie

wykonywanych utworów .
8. Czas występu nie może przekroczyć:
- I kategoria – 8 minut
- II kategoria – 15 minut
9. Kolejność występów duetów ustalają organizatorzy.
10. Skład jury wybiera organizator.
11. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Po przesłuchaniach konkursowych nauczyciele mają prawo do konsultacji z członkami
Jury.
13. Protokół konkursu z listą punktacyjną znajdzie się na stronie internetowej szkoły po
zakończeniu konkursu.
14. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.
15. Organizator przewiduje Koncert Laureatów, a Laureaci są zobowiązani do udziału
w nim.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio i video oraz wykorzystania
ich do celów archiwalnych i medialnych.

17. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania
uczestników.
18. Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz wpisowe (bezzwrotne) w kwocie 100zł od
duetu należy nadsyłać do

23 marca 2018r.

19. Kartę zgłoszenia wypełnioną wyłącznie drogą elektroniczną wraz z kopią dowodu
wpłaty na konto

PKO BANK POLSKI S.A 41 1020 4867 0000 1902 0135 5999 należy

przesłać na adres sekretariat@psm.stargard.pl

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela:
Sekretariat szkoły

tel. 915772448

p. Żaneta Bartosiewicz tel. 607654024

