II REGIONALNY KONKURS PIANISTYCZNY
szkół muzycznych I st. województwa zachodniopomorskiego
10 stycznia 2015 r.

REGULAMIN
1. Organizatorem II edycji Konkursu jest sekcja fortepianu i harfy Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia województwa
zachodniopomorskiego.
3. Celem konkursu jest konfrontacja dokonań edukacyjnych w zakresie gry na fortepianie,
prezentacja dorobku artystycznego oraz wymiana doświadczeń nauczycieli klas fortepianu.
4. Konkurs odbędzie się dnia 10 stycznia 2015 roku w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy
ul. Staromłyńskiej 13 w Szczecinie.
5. Przesłuchania uczestników odbędą się w pięciu grupach:
grupa I - uczniowie klasy II cyklu 6-letniego
grupa II - uczniowie klasy III cyklu 6-letniego
grupa III - uczniowie klasy IV cyklu 6-letniego
grupa IV - uczniowie klasy V cyklu 6-letniego
grupa V - uczniowie klasy VI cyklu 6-letniego
6. Obowiązuje następujący program do wykonania z pamięci:
- dwa dowolnie wybrane utwory o kontrastującym charakterze.
7. Czas wykonywania programu nie powinien przekraczać:
w grupie I i II - do 5 minut
w grupie III i IV - do 6 minut
w grupie V - do 8 minut.
8. W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić czytelnie drukowanymi
literami.
9. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 grudnia 2014 roku na adres:
PSM I st. im. T. Szeligowskiego
ul. Jana Styki 13
71 - 138 Szczecin
tel.: 91 4232655, fax.: 4232657
10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł od
każdego uczestnika na konto: Pekao SA 48 1240 3930 1111 0010 4181 3077
z dopiskiem „II Regionalny Konkurs Pianistyczny” + imię i nazwisko ucznia

11. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
12. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
13. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
15. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
16. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć z
przesłuchań na stronie internetowej PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie
W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:
- Dominika Wojtkowska tel.kom.+48 697640461
- Danuta Dziubak tel. kom. +48 889535626

