REGULAMIN
V SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK
DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SKAWINIE
ul. Wincentego Witosa 4
Załącznik do Decyzji 1/2018
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia
w Skawinie z dnia 4 stycznia 2018 r.

§1
Cel Konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie zwana w dalszej części
Regulaminu Szkołą.
Celem V Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów
rozpoczynających naukę gry na instrumentach, stworzenie im warunków i możliwości
zaprezentowania się przed szerszą publicznością oraz wybór najciekawszych interpretacji kolęd
i pastorałek wykonywanych na różnych instrumentach i w różnorodnych grupach, począwszy
od prezentacji solowych po rozbudowane zespoły złożone zarówno z uczniów, jak i z uczniów
i nauczycieli Szkoły. W konkursie także biorą udział uczniowie w zespołach wokalnych lub
wokalno - instrumentalnych w repertuarze solowym lub zespołowym, złożonych wyłącznie
z uczniów klas pierwszych z możliwością udziału pedagoga w charakterze akompaniatora.
§2
Adresaci Konkursu
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§3
Formy prezentacji
1. Uczniowie prezentują jeden utwór z pamięci lub z nut w jednej z następujących konfiguracji:
a) uczeń wykonuje utwór solo;
b) uczeń wykonuje utwór z akompaniamentem innego ucznia lub pedagoga;
c) uczniowie wykonują utwór w różnych mieszanych zespołach: duety, tria, kwartety, kwintety,
aż do grup bardziej rozbudowanych, zarówno sami bądź z udziałem pedagogów;
2. Maksymalny czas trwania utworu:
a) utwór wykonywany solowo lub z akompaniamentem lub w duecie - 2 min.
b) utwór wykonywany przez trio lub większy zespół – 3 min.
c) Jury zastrzega sobie możliwość przerwania prezentacji i poproszenie wykonawcy o ponowne
zaczęcie utworu od wybranego miejsca.

§4
Zgłoszenia
Formą zgłoszenia jest wypełniony formularz zgłoszeniowy solisty lub zespołu, który należy złożyć
w sekretariacie Szkoły w godzinach: poniedziałek – piątek od godz. 13.00 do 17.00.
- Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie Szkoły i na stronie www Szkoły.
- Zgłoszeń mogą dokonywać tylko i wyłącznie nauczyciele prowadzący solistę lub zespół.
- Zgłoszenia przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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§5
Przesłuchania konkursowe
Przesłuchania są jednoetapowe i otwarte dla publiczności. Prezentacje przygotowanych
występów odbędą się 16 stycznia (wtorek) 2018 r. od godz. 18.00 w Sali Kameralnej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Skawinie, a oceniać je będzie Jury składające się z pedagogów Szkoły,
powołane przez Dyrektora Szkoły. Kolejność występów zostanie podana przez koordynatora
konkursu, na tablicy informacyjnej Szkoły w dniu 15 stycznia 2018 (poniedziałek) w godzinach
między 14.00 - 15.00 , oraz na stronie internetowej szkoły www.smuzskawina.edu.pl

§6
Jury III Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
Urszula Gofryk - Bąk – przewodnicząca Jury
Tomasz Grochot – członek Jury i prowadzący;
Piotr Majcher – koordynator konkursu, sekretarz Jury, członek Jury;
§7
Kryteria oceny uczestników
1. Ocenie podlegać będą wszystkie walory wykonawcze i artystyczne zgodne z kryteriami
i elementami oceniania obowiązującymi w Szkole.
2. Nagrodzeni zostaną uczniowie którzy łączną średnią ocenę z przesłuchania otrzymają
w wysokości minimum 23 punkty.
3. Nagrodę Główną otrzymują uczestnicy, którzy otrzymali najwyższą punktację.
4. Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali najwyższą punktację w tej samej wysokości otrzymują ex
aequo Nagrodę Główną.
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
§8
Wyniki konkursu
Lista nagrodzonych uczniów zostanie umieszczona 17 stycznia (środa) 2018 r na tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej Szkoły.
§9
Nagrody
Główną nagrodą w V Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek będzie występ z profesjonalnymi
artystami w dniu 30 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00 na prestiżowym koncercie z cyklu
Kameralne Spotkania z Muzyką.
Kolejnymi nagrodami będą pamiątkowe dyplomy.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu z cyklu Kameralne Spotkania z Muzyką
w dniu 30 stycznia 2017 roku.
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§10
Pozostałe postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji, opublikowania lub wydania materiału
z przesłuchań oraz koncertu z cyklu Kameralne spotkania z Muzyką w celu wykorzystania go
jako materiał promocyjny Szkoły.
2. Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
swoich danych osobowych dla celów konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu oraz wszelkie informacje o wydarzeniu zatwierdza Dyrektor Szkoły
Muzycznej I stopnia w Skawinie.
Dodatkowe informacje dostępnie w sekretariacie Szkoły w godzinach pracy placówki,
tel. 12 291-22-88.

