REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INSTRUMENTALNEGO
„I PIERWSZAK MOŻE BYĆ MISTRZEM”
Organizowanego w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.
1. Otwarte przesłuchania odbędą się w dniach 09.XI - 10.XI. 2018r w PSM I st. Nr 4 im. Karola
Kurpińskiego, 02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73
tel. 22 8444231 fax: 22 844 46 54
2. W przesłuchaniach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia działu
6-letniego wszystkich specjalności, którzy w roku szk. 2017/2018 ukończyli pierwszą klasę i uczyli
się gry na instrumencie tylko przez rok.
(dotyczy to również dzieci uczonych metoda Suzuki)
3. Przesłuchania są jednoetapowe.
4. Wymagania programowe: Dwa krótkie utworki o zróżnicowanym charakterze z towarzyszeniem
fortepianu, a pianiści solo.
5.

Program należy wykonać z pamięci, kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Uczestnicy
podczas przesłuchań wystąpią zgodnie z harmonogramem.

6.

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie ukaże się na stronie internetowej
szkoły po dn. 30.X.2018r. http://www.kurpinski.edu.pl
Ilość miejsc ograniczona do 120 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
O ostatecznej liczbie uczestników zadecyduje organizator.

7.

Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu

8.

Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami.

9.

Uczestników oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.

10.

Zasady punktacji i rozdziału dyplomów ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin.

11. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 100 zł., które należy wpłacić na konto:
Rada Rodziców przy PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie
65 1020 1169 0000 8102 0222 8989
z dopiskiem Konkurs „I pierwszak może być mistrzem.”
12. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (komputerowo
w wersji do edycji ) i przesłanie jednocześnie z załączonym dowodem wpłaty na adres
konkurs@kurpinski.edu.pl z dopiskiem „I pierwszak może być mistrzem.” do dnia 20.X.2018 r. do
osiągnięcia limitu120 osób.
(wpisowe bez zgłoszenia oraz zgłoszenie bez wpisowego nie będą brane pod uwagę).
13. Z chwilą przyjęcia przez organizatorów zgłoszenia na konkurs wpisowe nie podlega zwrotowi.
14. Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród.
15. Dyplomy i nagrody są do odebrania wyłącznie w dniu zakończenia Konkursu i nie będą wysyłane.
16. Karta zgłoszenia w załączniku.

