XIV Ogólnopolski „ŁOWIECKI”
Konkurs Miniatur Fortepianowych

REGULAMIN
1. Organizatorem XIV Ogólnopolskiego „Łowieckiego” Konkursu Miniatur Fortepianowych jest
Stowarzyszenie Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.
2. Współorganizatorem konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu.
3. Cele konkursu:


rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży



motywowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem artystycznym



konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I i II stopnia



poszerzenie znajomości literatury fortepianowej, w szczególności miniatury fortepianowej



wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami

4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas fortepianu wszystkich typów szkół muzycznych I i II
stopnia.
5. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 29 – 30 maja 2020 r. w sali koncertowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego przy
ul. Piłsudskiego 25 we Wrocławiu, na fortepianie marki Fazioli F 278.
6. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków Jury.
7. Dopuszcza się udział laureatów pierwszych miejsc poprzednich edycji konkursu pod warunkiem
ich udziału w starszej grupie wiekowej.
8. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w V grupach wiekowych:
Grupa I - uczniowie klas I i II c. 6-letniego szkół muzycznych I stopnia
Grupa II - uczniowie klas III i IV c.6-letniego oraz I i II c. 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
Grupa III - uczniowie klas V i VI c. 6-letniego oraz III i IV c. 4-letniego szkół muzycznych I
stopnia
Grupa IV - uczniowie klas I i II szkół muzycznych II stopnia
Grupa V- uczniowie klas III i IV szkół muzycznych II stopnia
9. Program prezentacji dla wszystkich grup wiekowych:


dwie miniatury fortepianowe o zróżnicowanym charakterze


dopuszcza się wykonanie etiudy, jako jednego z utworów



dopuszcza się wykonanie utworu ze zbiorów: „ Z dawnych wieków”, „ Dawne tańce i
melodie”, „ Łatwe utwory” oraz „Drobne utwory” J. S. Bacha jako jednej z miniatur




zaleca się wykonanie utworu polskiego kompozytora

Program należy wykonać z pamięci.

10. Organizatorzy wprowadzają limit czasowy prezentacji:
I grupa - do 5 minut
II grupa - do 7 minut
III grupa - do 10 minut
IV grupa - do 12 minut
V grupa - do 15 minut
Jury ma prawo przerwać wykonanie programu po przekroczeniu ustalonego limitu czasowego.
11. Ewentualne zmiany w wykonywanym repertuarze należy zgłaszać organizatorom przed
rozpoczęciem konkursu.
12. Przesłuchania konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów, w skład którego
wejdą wybitni pianiści i pedagodzy akademiccy.
13. Uczestnicy będą oceniani przez Jury konkursu, w skali od 1 do 25 pkt.
14. Jury może przyznać Grand Prix dla uczestnika o wyróżniającej osobowości artystycznej oraz
Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora.
15. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne.
16. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
17. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej zaczynając od losowo wybranej litery alfabetu.
18. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów
przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.
19. Laureaci wytypowani przez Jury są zobowiązani do występu na Koncercie laureatów.
20. Zgłoszenia należy składać poprzez formularz elektroniczny, dostępny TUTAJ

do 20

kwietnia 2020 r.
21. Kopię dowodu wpłaty wpisowego, w wysokości 100 zł należy przesłać pocztą elektroniczną na
adres: lowiecka.miniatura@gmail.com
22. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia podane poniżej:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50 – 044 Wrocław
Santander Bank Polska S.A, numer konta: 41 1500 1793 1217 9006 8864 0000
w tytule przelewu: Imię i nazwisko UCZESTNIKA z dopiskiem „ ŁOWIECKI KONKURS”
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika.
23. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, o przyjęciu decyduje kolejność ich nadsyłania.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia niezgodnego z
regulaminem konkursu.
25. Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i innych form
utrwalania przebiegu konkursu oraz wykorzystania uzyskanego w ten sposób materiału do celów
promocyjnych i archiwalnych.
27. Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Izabeli Dulińskiej – Bolsewicz, Joanny Wrembel i Anny Wiśniowskiej na adres:
lowiecka.miniatura@gmail.com

