XII MAKROREGIONALNY KONKURS
INSTRUMENTÓW DĘTYCH
UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. W BIŁGORAJU
regionu lubelskiego i podkarpackiego
29 marca 2019 r. (w przypadku dużej ilości zgłoszeń również w sobotę 30.III.2019 r. )

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju.
 Sekcja instrumentów dętych i akordeonu.
 Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju.
II. CELE KONKURSU:
 Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas instrumentów dętych.
 Promocja młodych talentów.
 Promocja szkół w regionie.
 Rozpowszechnianie wartościowej literatury muzycznej.
 Popularyzacja instrumentów dętych wśród dzieci i młodzieży.
 Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 Wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych.
III. REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia
w dwóch kategoriach:
 Kategoria I – uczniowie klas I – III cyklu 6-letniego i I – II cyklu 4-letniego.
 Kategoria II – uczniowie klas IV – VI cyklu 6-letniego i III – IV cyklu 4-letniego.
2. Program konkursu:
 Kategoria I – czas prezentacji do 6 minut.
 Kategoria II – czas prezentacji do 8 minut.
 W kategorii I i II uczniowie przygotowują dwa utwory zróżnicowane stylistycznie
w tym jeden z pamięci.
 Laureaci otrzymają dyplomy laureata, pozostali wykonawcy – dyplomy
uczestnictwa.

JURY:


Członkowie jury dokonują oceny prezentacji według wcześniej ustalonych przez
siebie kryteriów, na podstawie których zostaną wyłonieni laureaci konkursu.



Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się w 29 marca 2019 roku (w przypadku dużej ilości zgłoszeń
również w sobotę 30 marca 2019 r. ) w sali koncertowej szkoły.
2. Koszt wpisowego od każdego uczestnika wynosi 90 złotych.
Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy PSM I st. w Biłgoraju
Bank Pocztowy 13 1320 1856 7950 0351 2000 0001
z dopiskiem - XII Konkurs Instrumentów Dętych.
3. Zgłoszenia i podpisane zgody wraz z kopią opłaty wpisowego należy przesłać e- mailem na
adres: psmbj@lbl.pl. do 15 marca 2019 roku.
4. Dane adresowe szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I st., ul. Kościuszki 96, 23-400 Biłgoraj,
tel./fax. 84 688 07 79.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. Organizację

Konkursu

koordynuje

i

udziela

szczegółowych

informacji:

Mateusz Krawiec tel. 530 106 255
7. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany najpóźniej do 26 marca 2019 r. na stronie
internetowej szkoły.
8. Koszty związane z podróżą i wyżywieniem pokrywają szkoły delegujące uczestników.
Istniej możliwość skorzystania z obiadów w Barze PYCHOTKA, ul. Komorowskiego 3a,
tel. 84 686 21 17, www.pychotkabar.pl

