
XIX REGIONALNE MIKOŁAJKI GITAROWE

JAROSŁAW, 10 GRUDNIA 2021 r.

REGULAMIN WYDARZENIA

1. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu.

2. Celem wydarzenia jest popularyzacja gitary klasycznej i muzyki gitarowej, integracja

gitarowego środowiska artystycznego, wymiana doświadczeń na polu wykonawstwa muzyki

gitarowej oraz promowanie młodych artystów – uczniów szkół muzycznych I stopnia.

Wydarzenie ma charakter warsztatowy.

3. XIX Regionalne Mikołajki Gitarowe odbędą się 10 grudnia 2021 r. w Zespole

Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu – ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” 3,

37-500 Jarosław.

4. Tegoroczna edycja warsztatów poświęcona będzie problematyce tremy. Warsztaty dla

uczniów i nauczycieli zatytułowane: „Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów oraz

psychologiczne przygotowanie podopiecznych do występów publicznych” poprowadzi

Pani mgr Barbara Wojtanowska-Janusz– psycholog z Centrum Edukacji Artystycznej

w Lublinie.

5. Zasady uczestnictwa:

 - wydarzenie skierowane jest dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I stopnia,

 - uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 90 złotych za każdą zgłoszoną

prezentację, w przypadku zespołów instrumentalnych opłata dotyczy każdego z członków

zespołu; jeżeli uczestnik występuje solo i w zespole opłatę wnosi się jednorazowo,

 - każdy wykonawca prezentuje program dowolny nieprzekraczający 5 minut,

 - kolejność wykonywanych utworów jest dowolna,

 - wydarzenie odbywa się w reżimie sanitarnym, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do

przestrzegania Regulaminu dotyczącego zasad postępowania sanitarnego w okresie

pandemii SARS COV-2 obowiązującego w ZPSM w Jarosławiu, który znajduje się

w załączniku nr 1,



 - o przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń,

 - uczestnicy po zagranym występie otrzymują dyplom uczestnictwa oraz upominek.

 

6. Zgłoszenia i opłata wpisowego

 - zgłoszenia uczestników odbywają się poprzez formularz elektroniczny dostępny pod

adresem: https://forms.gle/1Y3eH4VGxPcmuJgR8

 - zgłoszenia przyjmowane są do dnia do 29 listopada 2021 r.,

 - zgłoszenia przesłane po upłynięciu wskazanego terminu nie będą uwzględniane,

 - po przesłaniu zgłoszenia prosimy o niezwłoczne wysłanie na adres:

 mikolajkigitarowe@gmail.com potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego oraz zgody

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),

 - wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta:

Towarzystwo Muzyczne w Jarosławiu

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Nr 71 9096 0004 2001 0000 3116 0001

W tytule przelewu należy wpisać:

Opłata wpisowego za Mikołajki Gitarowe – imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczestnika

 - w przypadku rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi,

 - organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy

przekroczony zostanie limit uczestników, w takim przypadku organizator zwraca koszty

wpisowego,

 - w przypadku zaistnienia obostrzeń uniemożliwiających organizację wydarzenia

organizator zobowiązuje się zwrócić koszty wpisowego w całości.

7. Harmonogram wydarzenia

 Ramowy plan wydarzenia:

9:00 – Uroczyste rozpoczęcie

9:15 – 10:30    Prezentacje uczniów cz. 1

10:30 – 10:40  Przerwa

10:40 – 12:00  Prezentacje uczniów cz. 2

https://forms.gle/1Y3eH4VGxPcmuJgR8


12:00 – 12:10 Przerwa

12:10 – 13:30 Prezentacje uczniów cz. 3

13:30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16:30 Wykład o tremie, panel dyskusyjny

16:45 – Zakończenie

 - Szczegółowy plan przesłuchań zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły

www.zpsm.jaroslaw.pl po zamknięciu listy uczestników, nie później niż 3 grudnia 2021 r.

 Zapytania w sprawie Mikołajek prosimy kierować na adres: mikolajkigitarowe@gmail.com

http://www.zpsm.jaroslaw.pl/
mailto:mikolajkigitarowe@gmail.com

