OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu
XII „ŁOWIECKIE” Prezentacje Miniatur Fortepianowych

REGULAMIN
1. Prezentacje organizowane są przez Sekcję Instrumentów Klawiszowych i Harfy I i II st.
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.
2. Celem prezentacji jest przedstawienie i zweryfikowanie osiągnięć uczniów oraz wymiana
doświadczeń pomiędzy pedagogami, poszerzenie znajomości literatury fortepianowej.
3. Prezentacje odbędą się w dniach 17-18 marca 2017 r. w siedzibie OSM I i II st.
im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.
4. Prezentacje są przeznaczone dla uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia.
5. Prezentacje są jednoetapowe.
6. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w 4 grupach wiekowych
( pierwsze dwie grupy zakładają cykl sześcioletni- dziecięcy oraz czteroletni- młodzieżowy ) :
Grupa I – uczniowie klas III/6 i I/4 oraz IV/6 i II/4
Grupa II- uczniowie klas V/6 i III/4 oraz VI/6 i IV/4
Grupa III – uczniowie klas I i II Szkół Muzycznych II st.
Grupa IV- uczniowie klas III i IV Szkół Muzycznych II st.
7. Program prezentacji dla wszystkich grup:
- utwór o charakterze kantylenowym
- utwór o charakterze wirtuozowskim
(dopuszcza się wykonanie etiudy jako utworu wirtuozowskiego )
Program należy wykonać z pamięci, bez powtórek.
8. Organizatorzy wprowadzają limit czasowy:
I grupa- max. 5 minut

II grupa- max. 8 minut
III grupa- max. 10 minut
IV grupa- max. 12 minut
Jury ma prawo przerwać wykonanie programu po przekroczeniu ustalonego limitu
czasowego.
9. Ewentualne zmiany w wykonywanym repertuarze należy zgłaszać organizatorom przed
rozpoczęciem prezentacji.
10. Zmagania prezentacji będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów konkursu.
Jury spośród wszystkich uczestników wyłoni grono laureatów prezentacji.
11. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne.
12. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
13. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wybranej w drodze
losowania przed konkursem.
14. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej
szkoły/ konkursu ( www.lowieckikmf.pl ) po zamknięciu listy zgłoszeń.
15. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, uczniowie nagrodzeni otrzymają
dyplomy laureatów.
16. Laureaci zobowiązani są do występu na Koncercie Laureatów.
17. W zgłoszeniach należy podać czas trwania, opusy, tonacje oraz wiek ucznia.
Zalecane jest posiadanie nut w czasie przesłuchań do wglądu komisji.
Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie podanych w regulaminie limitów czasowych.

18. Zgłoszenia proszę dokonywać drogą elektroniczną
od 1 lutego 2017 do dnia 17 lutego 2017 wyłącznie poprzez formularz podany na
oficjalnej stronie internetowej:
www.lowieckikmf.pl
Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 80 zł, które należy wpłacić na konto
Stowarzyszenia podane poniżej:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
KB SA IV o/Wrocław
37 1500 1793 1217 9003 9675 0000
w tytule przelewu : IMIĘ/NAZWISKO UCZESTNIKA
(z dopiskiem)
XII ŁOWIECKIE PREZENTACJE
19. Organizatorzy wprowadzają limit uczestników. O udziale w prezentacjach decyduje
kolejność zgłoszeń. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana do
końca lutego 2017.
20. Wpisowe należy uiścić w terminie 7 dni od daty oficjalnego potwierdzenia uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty uczestnictwa w prezentacjach uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i
innych form utrwalania przebiegu prezentacji oraz wykorzystania uzyskanego w ten sposób
materiału do celów promocyjnych i archiwalnych.
22. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu oraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Prezentacji.

23. Wszelkie pytania można przesyłać na adres mailowy:
sekretariat@lowiecka.wroclaw.pl

lub telefonicznie : ( 0-71 )736-60-00.

