Szkoła Muzyczna I stopnia
w Głogowie Małopolskim

V Regionalny
Konkurs

Głogów Małopolski 2020

REGULAMIN
§1
Regionalny Konkurs skrzypcowy , altówkowy, wiolonczelowy i kontrabasowy
„Wesołe smyczki” organizowany jest przez Szkołę Muzyczną I stopnia
w Głogowie Małopolskim oraz Radę Rodziców działającą przy SM I st.
w Głogowie Młp.
§2
Regionalny Konkurs „Wesołe smyczki” odbędzie się 19 maja 2020 r. w Szkole
Muzycznej w Głogowie Małopolskim.
§3
Celem Konkursu jest prezentacja umiejętności najmłodszych uczniów klas
skrzypiec , altówki, wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I stopnia, a także
wymiana doświadczeń między nauczycielami.
§4
Przesłuchania są jednoetapowe, prowadzone w czterech grupach wiekowych:
Grupa I – klasa 1 cyklu sześcioletniego - skrzypce
Grupa II – klasa 2 i 3 cyklu sześcioletniego – skrzypce
Grupa III – klasa 2 i 3 cyklu czteroletniego – altówka
Grupa IV – klasa 3 – 5 cyklu sześcioletniego - altówka
Grupa V – klasa 1 i 2 cyklu sześcioletniego – wiolonczela, kontrabas
§5
Wymagania programowe:
Wszystkie grupy wykonują dwa dowolne utwory z towarzyszeniem fortepianu
z wyłączeniem koncertów i form cyklicznych.
Czas trwania programu :
Grupa I – do 5 minut
Grupa II – do 8 minut
Grupa III – do 5 minut
Grupa IV – do 8 minut
Grupa V – do 5 minut

1

§6
Repertuar powinien być w całości wykonywany z pamięci.
§7
Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
§8
Uczestnik występuje z własnym akompaniatorem.
§9
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy na stronie internetowej www.sm.glogow-mlp.pl podadzą
komunikat o zamknięciu liczby zgłoszeń przed terminem w przypadku
wyczerpania liczby miejsc (max. 65 uczestników).
§10
Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczestników.
§11
Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów, nie ma
możliwości zmiany harmonogramu występów.
§12
Prezentacje uczestników będą oceniane przez Jury powołane przez
organizatorów.
§13
Decyzje Jury są nieodwołalne.
§14
Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
§15
Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa.
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§16
Wpisowe wynosi 100 zł. , które należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy
Szkole Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim:
41 9159 0000 3001 0009 4719 0001
W tytule przelewu należy umieścić dopisek: Wpłata na Konkurs ,,Wesołe
smyczki” – nazwisko i imię uczestnika.
§17
Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do 24 kwietnia 2020 r. na
adres e-mail: sm.glogow@gmail.com (bez potwierdzenia wpisowego, zgłoszenia
nie będą brane pod uwagę).
§18
W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
§19
Lista uczestników ukaże się na stronie internetowej www.sm.glogow-mlp.pl
14 maja 2020 r.
§20
Do regulaminu dołączona zostanie karta zgłoszenia ucznia oraz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
§21
Koszty dojazdu i pobytu pokrywają uczestnicy.
§22
Udział uczestników jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
§23
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnych nagrań
wszystkich produkcji konkursowych w celach archiwalnych.
Kontakt:
Szkoła muzyczna – tel. 17 789 72 90
Szczegółowych informacji udzielają:
Urszula Dudek – 503 154 877
Waldemar Grabarek – 512 357 445
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