Regulamin XXII Makroregionalnego Oruńskiego Konkursu Skrzypcowego w Gdańsku

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. H. Wieniawskiego w
Gdańsku.
2. Konkurs odbędzie się w formie on-line
3. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności młodych skrzypków, propagowanie i
popularyzacja dziecięcej literatury skrzypcowej, wymiana doświadczeń pedagogicznych,
wyrabianie umiejętności artystycznych i nawyków estradowych dzieci.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów cyklu 6-letniego i 4-letniego szkół muzycznych I st.
5. Przesłuchania odbędą się w trzech grupach:
•

Grupa I –klasy I-II cyklu 6-letniego oraz klasa I cyklu 4-letniego

•

Grupa II –klasy III-IV cyklu 6-letniego oraz klasa II cyklu 4-letniego

•

Grupa III –klasy V-VI cyklu 6-letniego oraz klasa III i IV cyklu 4-letniego

6. Uczniowie prezentują przygotowany program z pamięci i udostępniają w formie nagrania
audio-wideo według następujących wymagań:

Grupa I
•

2 utwory o zróżnicowanym charakterze z towarzyszeniem fortepianu (jako drugi utwór
dopuszcza się I lub III cz. koncertu)

Grupa II
•

Koncert (cz. I lub II i III)

•

Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Grupa III
•

Koncert (cz. I lub II i III)

•

Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

7. Uczestnicy przesyłają link odsyłający do niepublicznego nagrania audio-wideo
umieszczonego w serwisie internetowym YouTube poprzez formularz zgłoszeniowy.
8. Zamieszczone nagranie powinno zawierać w tytule imię i nazwisko uczestnika, a w opisie
filmu prezentowany program występu (z uwzględnieniem numerów katalogowych utworów,
opusów czy nazw części)
9. Nagranie powinno zawierać ustną zapowiedź z informacją, że prezentacje są przeznaczone na
Oruński Konkurs Skrzypcowy w Gdańsku.

10. Nagranie konkursowe wraz zapowiedzią powinno być zrealizowane w całości bez montażu.
11. Nie dopuszcza się możliwości ingerowania w zarejestrowane nagranie (obróbka audio-video
bądź ingerencja w ścieżkę dźwiękową).
12. Nagrania będą udostępnione na stronie szkoły w dniach 20-21 maja 2021 r.
13. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 24 maja o godz.11.00.
14. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 6 uczniów.
15. Uczestników oceniać będzie jury w składzie:
•

prof. Agata Szymczewska - Przewodnicząca

•

prof. Katarzyna Bąkowska

•

dr Paula Preuss

16. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
17. Wykonanie programu konkursowego Jury będzie oceniać w skali od 1-25 punktów. Dla każdej
grupy zostanie ogłoszona oddzielna lista laureatów i wyróżnionych. Każdy uczeń otrzyma
dyplom uczestnictwa w konkursie a osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.
18. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
19. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie szkoły do
dnia 13.05 2021 roku.
http://psm1s.edu.gdansk.pl/pl/page/konkursy-6/orunski-konkurs-skrzypcowy
20. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku na potrzeby Oruńskiego Konkursu Skrzypcowego..
21. Wpisowe dla uczestników wynosi 100 zł. od osoby. Wpłatę należy dokonać do dnia
20.05.2021r. na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Rady Rodziców Wieniawski w Gdańsku ul.
Gościnna 4 nr konta 55 1090 1098 0000 0001 4683 9222
22. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.
23. Prosimy nie przysyłać dowodów wpłat. W przypadku braku zaksięgowanych środków na
koncie organizator może zażądać okazania dowodu wpłaty.
24. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie szkoły i w sekretariacie:
https://psm1s.edu.gdansk.pl
tel. 58 309 01 16
e-mail : sekretariat @szkolamuzyczna.edu.pl

