Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie
ul. Zamojska 70C, 22-460 Szczebrzeszyn,
tel. (84) 535 97 61; email: psmszczeb@op.pl www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl
NIP 922-10-72-675,

REGON 001005577

REGULAMIN
„VIII KONKURS GITAROWY” Szczebrzeszyn' 2019
I ORGANIZATORZY KONKURSU:
 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.
 Rada Rodziców przy PSM I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.
II CELE KONKURSU:
 Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klasy gitary szkół muzycznych I stopnia.
 Promowanie młodych talentów
 Popularyzacja muzyki gitarowej.
 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu i ich pedagogami.
 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia wybitnych pedagogów.
 Promocja szkoły i miasta Szczebrzeszyn.
III ORGANIZACJA KONKURSU:
 Konkurs odbędzie się 8 marca 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.
 Organizację Konkursu koordynuje i szczegółowych informacji udziela – Iwona
Grabowska – tel. 600 390 854
 VIII KONKURS GITAROWY adresowany jest do wszystkich typów szkół
muzycznych I stopnia regionu lubelskiego oraz zaproszonych szkół regionu
podkarpackiego.
 Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 26 lutego 2019 roku na adres szkoły
lub drogą elektroniczną na adres psmszczeb@op.pl
 Koszty uczestnictwa pokrywają delegujące szkoły.
Akredytacja od uczestnika wynosi 100 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców:
BS w Szczebrzeszynie nr 65 9632 0006 2001 2902 0229 0001
z dopiskiem „VIII Konkurs Gitarowy + nazwisko uczestnika”
IV WARUNKI UCZESTNICTWA :
Przydział do kategorii odbędzie się na zasadzie klasy, do której uczęszcza uczeń.
Przesłuchania odbędą się w trzech kategoriach:

 kategoria I – uczniowie klas IV cyklu 6-letniego oraz klas II cyklu 4-letniego
 kategoria II – uczniowie klas V cyklu 6-letniego oraz klas III cyklu 4-letniego
 kategoria III – uczniowie klas VI cyklu 6-letniego oraz klas IV cyklu 4-letniego

V PROGRAM KONKURSU:
Dla wszystkich uczestników wymagany jest program wynikający z wymagań
programowych przeznaczonych dla danej klasy, który powinien zawierać:
 kategoria I – etiuda, program dowolny
 kategoria II – forma klasyczna (sonatina, sonata, rondo, temat z wariacjami), program
dowolny
 kategoria III – forma klasyczna lub utwór z muzyki dawnej, program dowolny
Czas trwania programu – do 10 min.
Program powinien być wykonany z pamięci.
VI HARMONOGRAM PRZEGLĄDU:
Harmonogram konkursu zostanie podany na stronie internetowej szkoły po zebraniu
wszystkich zgłoszeń.
VII JURY:
W skład jury wejdą zaproszeni goście. Przewodniczącym będzie wykładowca
Akademii Muzycznej w Krakowie dr hab. Michał Nagy.
Jury pracować będzie na podstawie regulaminu opracowanego przez organizatorów konkursu.
Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.
VIII NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy zaś laureaci nagrody rzeczowe ufundowane
przez Starostę Zamojskiego Stanisława Grześko oraz sklep muzyczny Quena z Lublina.
Podsumowanie konkursu i koncert laureatów odbędzie się w Miejskim Domu Kultury
w Szczebrzeszynie przy ulicy Sądowej 3.

