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XIII KONKURS MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2019 r. w Ogólnokształcącej Szkole

Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół

muzycznych w trzech kategoriach wiekowych – I kategoria do lat 11 (ur. w2008 r. i
później) II kategoria do lat 13 (ur. w 2006 i 2007r.), III kategoria do lat 15 (ur. w 2004 r.
i 2005 r.)
3. Program należy wykonać z pamięci, a łączny czas trwania nie może przekroczyć
20 minut.
4. Przekroczenie limitu 20 minut może spowodować przerwanie prezentacji artystycznej
przez przewodniczącego Jury.
5. Uczestnicy konkursu będą występować wg harmonogramu podanego w terminie
14 dni przed konkursem.
6. Jury Konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
7. Wykonany program oceniony zostanie w skali od 1 do 25 punktów.
8. Jury może przyznać „Grand Prix” dla indywidualności konkursu, który uzyska

maksymalną ilość punktów 25
9. Decyzje Jury są ostateczne.
10. Program konkursu:
I kategoria
Etiuda do wyboru
Dwie kontrastujące części Sonaty lub wariacje
utwór dowolny polskiego kompozytora skomponowany po roku 1945
II kategoria
Etiuda ( kaprys) z elementami techniki dwudźwiękowej
Dwie kontrastujące części sonaty lub koncert (I albo II i III część).
Utwór dowolny polskiego kompozytora skomponowany po roku 1945

III kategoria
Etiuda ( kaprys) dwudźwiękowa
Dwie kontrastujące części sonaty lub koncert (I albo II i III część).
Utwór dowolny polskiego kompozytora skomponowany po roku 1945
11. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.
12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
13. Konkurs zakończy się koncertem laureatów z programem wyznaczonym przez Jury.

Udział laureatów w koncercie obowiązkowy.
14. Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego
50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 25, tel.: +48(71)73 36 60 00, w godz. 8-15
lub Tadeusz Melka Tel. 501 576 995
15. Zgłoszenia uczestników wraz ze zgodą na udział oraz zgodą na rozpowszechnianie

wizerunku (na załączonej karcie Internet) należy przesłać w terminie
do 25 października 2019 r. na adres mailowy sekretariat@lowiecka.wroclaw.pl
16. Brak zgody na udział uczestnika w konkursie będzie skutkował niedopuszczeniem do

udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku
jest dobrowolne i nie wpływa na zakwalifikowanie dziecka do wzięcia udziału
w konkursie. W przypadku znacznej ilości zgłoszeń przekraczającej przewidziane ramy
czasowe konkursu, przewiduje się ograniczenie ilości uczestników w oparciu o
kolejność nadesłanych zgłoszeń.
17. Uczestnicy dokonują rezerwacji zakwaterowania we własnym zakresie.
18. Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania na stronie internetowej szkoły:

www.lowiecka.wroclaw.pl należy wypełnić drukiem. (Pismem komputerowym)
19. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w tym nauczycieli

instrumentu i akompaniatorów, jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu (dalej: my). Będziemy przetwarzać dane w celu
organizacji Konkursu i wyłonienia laureatów. Więcej na temat przetwarzania danych
osobowych znajduje się w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych”
zamieszczonym
w
zakładce
Konkursu
na
stronie
naszej
szkoły:
www.lowiecka.wroclaw.pl.

