IX MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA
Leszno, 2021
REGULAMIN
§1
1. Organizatorem IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
2. Konkurs odbędzie się 15 marca 2021 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st. im. R. Maciejewskiego w Lesznie.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III i IV cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.
4. Dopuszcza się udział uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego w grupie I.
5. W przypadku braku możliwości zrealizowania konkursu w formie stacjonarnej z powodu sytuacji epidemicznej,
konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o nagrania audio-wideo wykonań uczestników. Wytyczne co do
specyfikacji nagrań, zostaną podane do wiadomości w przypadku ustalenia tej formy konkursu.
6. W sytuacji nagłej zmiany formy konkursu ze stacjonarnej na zdalną termin konkursu może ulec zmianie

§2
1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
3. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch utworów:
a) obowiązkowego utworu z fortepianem ze zbioru Doroty Obijalskiej i Marcina Wawruka pt. „Skrzypiące nutki”
• Grupa I (uczniowie klasy II) – „Ajajaj!!! (Nie lubię zastrzyków)”
• Grupa II (uczniowie klasy III) – „Łoś patataj”
• Grupa III (uczniowie klasy IV) – „Przedostatni dyliżans”
b) jednego utworu dowolnego z literatury skrzypcowej na skrzypce solo lub z fortepianem
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykonania utworów z pamięci.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom akompaniatora.

§3
1. Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Każdy Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a o ich rozdziale decyduje Jury.
5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury
w dniu konkursu.

§4
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.psm.leszno.pl
w wydarzeniu „Konkurs Małego Skrzypka”.
2. Oprócz karty zgłoszenia na adres: kms@psm.leszno.pl należy przesłać:
a) dowód wpłaty opłaty wpisowej,
b) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, które są do pobrania na stronie organizatora.
3. Zgłoszenia bez wniesienia opłaty wpisowej i przesłanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.
4. Termin zgłoszeń do 22 stycznia 2021 r.
5. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników przed
ustalonym

terminem.
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O zamknięciu listy uczestników szkoły zostaną poinformowane.
6. Wpisowe w wysokości 80 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:
98 1010 1469 0025 5413 9134 0000
z dopiskiem „Konkurs Małego Skrzypka” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
7. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie lub zmiany jego formy ze stacjonarnej na zdalną, wpisowe nie będzie
zwracane.
8. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.
9. Nagrań audio-wideo, o których mowa w §1 pkt. 5 uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

