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Wrocław, 18– 19 listopada 2021 r.
XIV KONKURS MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej

Współorganizatorem jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu
2. Konkurs odbędzie się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w Ogólnokształcącej Szkole

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

muzycznych w trzech kategoriach wiekowych – I kategoria do lat 11 (ur. w 2010 r.
i później) II kategoria do lat 13 (ur. w 2008 i 2009r.), III kategoria do lat 15 (ur. w
2006 r. i 2007 r.)
4. Program należy wykonać z pamięci, a łączny czas trwania nie może przekroczyć

20 minut.
5. Przekroczenie

limitu 20 minut może spowodować przerwanie prezentacji
artystycznej przez Jury.

6. Uczestnicy konkursu będą występować wg harmonogramu podanego w terminie

14 dni przed konkursem.
7. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów konkursu.
8. Jury Konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
9. Kryteria oceny uczestników konkursu:

- Prawidłowość techniki lewej i prawej ręki, intonacji, emisji dźwięku.
- Wrażliwość artystyczną, muzykalność.
- Umiejętność stylistycznego zróżnicowania utworów w zależności od epoki w jakiej
zostały napisane.
10. Wykonany program oceniony zostanie w/g punktów w skali od 1 do 25.
11. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy otrzymają: 25 pkt. - Grand Prix,

24-23 pkt – I miejsce, 22 pkt – II miejsce, 21 pkt – III miejsce.
Jury wyróżnia uczestników konkursu, którzy otrzymają 20 i 19 pkt, również dowolną
ilość nauczycieli i akompaniatorów.
Jury może przyznać nagrody ex aequo oraz nie przyznać którejś z nagród.
12. Laureaci konkursu otrzymują uprawnienia, o których jest mowa w:
a) art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egza-

minu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną),
b) art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w
pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),

c) lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
13. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
14. Program konkursu:

I kategoria
- etiuda
- dwie kontrastujące części sonaty lub wariacje
- utwór dowolny polskiego kompozytora skomponowany po roku 1950
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 1950
III kategoria
- etiuda ( kaprys) dwudźwiękowa
- dwie kontrastujące części sonaty lub koncert (I albo II i III część).
- utwór dowolny polskiego kompozytora skomponowany po roku 1950
15. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.
16. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
17. Konkurs zakończy się koncertem laureatów z programem wyznaczonym przez Jury.
18. 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 (w tym radiowych
i telewizyjnych) bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników.
19. Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego
50-220 Wrocław, ul. Piłsudskiego 25, tel.: +48 717366000,
w godz. 10-15 lub Tadeusz Melka Tel. 501 576 995
20. Zgłoszenia uczestników należy wypełnić komputerowo i przesłać mailem w

terminie do 20 października 2021r. na adres sekretariat@lowiecka.wroclaw.pl
21. W przypadku zgłoszeń przekraczającej przewidziane ramy czasowe konkursu,

przewiduje się ograniczenie uczestników w oparciu o kolejność nadesłanych
zgłoszeń.

22. Uczestnicy dokonują rezerwacji zakwaterowania we własnym zakresie.

23. Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania na stronie internetowej szkoły:

www.lowiecka.wroclaw.pl
24. W zależności od sytuacji pandemicznej konkurs może odbyć się on-line. Decyzja

zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.
25. Nagranie programu powinno być zrealizowane w całości bez cięć między

utworami i poprawek edytorskich w dźwięku i obrazie. Uczestnik
i akompaniator mają być widoczni w całości.
Nagranie należy udostępnić na własnym kanale/koncie YouTube a link przesłać
w formularzu zgłoszenia.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia uczestnictwa.
2. Zgoda na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych - uczestnik
3. Klauzula informacyjna.
4. Zasady przekazywania danych osobowych pomiędzy placówkami.

5. Załącznik nr 5 Formularz zgody wizerunek – nauczyciel/opiekun szkolny/akompaniator
6. Zgoda na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych – nauczyciel/opiekun/akompaniator

