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REGULAMIN
§1
1.

Organizatorem TURNIEJU MŁODYCH PIANISTÓW jest Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.

2.

Celem turnieju jest:
• prezentacja umiejętności pianistycznych uczestników,
• porównanie poziomu wykonawczego uczniów z różnych ośrodków, będących na tym samym
etapie nauczania,
• propagowanie muzyki fortepianowej,
• wymiana doświadczeń pedagogicznych.

3.

Turniej adresowany jest do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia.

4.

Turniej odbędzie się 29 marca 2021 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st. im. R. Maciejewskiego
w Lesznie, ul. Wałowa 3.

5.

W przypadku braku możliwości zrealizowania przedsięwzięcia w formie stacjonarnej z powodu
sytuacji epidemicznej, turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o nagrania audio-wideo
wykonań uczestników.

6.

Termin udostępnienia nagrań w przypadku zdalnej formy przeprowadzenie przesłuchań
– 26 marca 2021 do godziny 12.00.

7.

Dokładne wytyczne co do specyfikacji nagrań oraz sposobu ich udostepnienia zostaną podane
do wiadomości w przypadku ustalenia zdalnej formy przesłuchań.
§2

1.

Turniej jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.

2.

Przesłuchania uczestników będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.

3.

Grupy turniejowe i programy dla poszczególnych grup:

Grupa I – kl. I i II c6/ I c4
Grupa II – kl. III c6/ II c4
Grupa III – kl. IV c6/ III c4
Grupa IV – kl. V, VI c6/ IV c4

 2 zróżnicowane utwory,
 utwór obowiązkowy.
 etiuda lub utwór motoryczny,
 utwór kantylenowy,
 utwór obowiązkowy.

4.

Nuty utworu obowiązkowego dla każdej z grup zostaną udostępnione na stronie internetowej
organizatora 1 grudnia 2020 r.

5.

Dopuszcza się możliwość udziału uczestników z niższych klas w wyższej grupie.
§3

1.

Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.

2.

Decyzje Jury są ostateczne.

3.

Każdy wykonawca otrzymuje dyplom uczestnictwa.

4.

Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższa punktację otrzymują tytuł Laureata Turnieju Młodych
Pianistów oraz nagrodę.

5.

Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się
po zakończeniu obrad Jury w dniu imprezy.
§4

1.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.psm.leszno.pl w wydarzeniu „Turniej Młodych Pianistów”.

2.

Oprócz karty zgłoszenia na adres: tmp@psm.leszno.pl należy przesłać:
a) dowód wpłaty opłaty wpisowej,
b) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, które są do pobrania
Organizatora.

na stronie

3.

Zgłoszenia bez wniesienia opłaty wpisowej i przesłanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

4.

Termin zgłoszeń - do 1 marca 2021 r.

5.

Wpisowe w wysokości 100 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:
98 1010 1469 0025 5413 91 34 0000
z dopiskiem „Turniej Młodych Pianistów” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

6.

W wypadku rezygnacji z udziału lub zmiany formy turnieju ze stacjonarnej na zdalną - wpisowe
nie będzie zwracane.

7.

Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8.

Nagrań audio-wideo, o których mowa w §1 pkt. 5-7 uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

