REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH
ŁAŃCUT 2022
1.Organizatorzy:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie
oraz Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne
2. Cel konkursu:
- podnoszenie poziomu gry i kształcenia na instrumentach dętych blaszanych
w szkołach muzycznych I st. makroregionu,
- popularyzacja instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i młodzieży,
- prezentacja dorobku artystycznego uczniów
i nauczycieli,
- wymiana literatury i doświadczeń wśród nauczycieli.
3. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie państwowych, prywatnych
i społecznych szkół muzycznych I st. klas instrumentów dętych blaszanych ( trąbka,
róg, puzon, tuba, eufonium, sakshorn ).
4. Program konkursu:
Program jest dowolny, należy wykonać dwa utwory solowe
z akompaniamentem o zróżnicowanym charakterze. Jeden utwór należy wykonać
na pamięć.
Kategoria I – urodzeni w 2009 roku i później

Czas prezentacji do 8 min.
Kategoria II – urodzeni do 2008 roku

Czas prezentacji do 10 min.

Jeden utwór należy wykonać z pamięci

Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniatorem na koszt szkoły delegującej
nauczycieli i uczniów.
5. Jury konkursu:
dr Tomasz Ślusarczyk – AM Kraków - trąbka
ad. dr Tomasz Bińkowski – UMFH - waltornia
dr hab. Maciej Łakomy – AM Poznań - puzon
dr hab. Jakub Urbańczyk – AM Kraków - tuba
6. Pełne zgłoszenia należy przesłać na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łańcucie
im. Teodora Leszetyckiego
37-100 Łańcut, ul. 3-go Maja 19
tel. 17 225 31 92
sekretariat@psmlancut.pl
Zgłoszenie uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz
dowodem wpłaty należy przesłać do 04.05.2022r.
7. Wpisowe w wysokości 90 zł od uczestnika należy wpłacić do dnia 04. 05. 2022r.
na konto:
Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne
Nr konta 85 1240 2643 1111 0000 3782 3186
*W przypadku rezygnacji ucznia wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. Potwierdzenie zgłoszenia oraz szczegółowy harmonogram konkursu zostanie
przesłany do dnia 11-12.05.2022 r.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz wystąpią
w koncercie laureatów. Pozostali wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa.
10. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.
11. Wszelkich informacji udziela sekretariat PSM I st. w Łańcucie.
Tel. 17 225 31 92
12. Jeśli obecna sytuacja pandemiczna z powodu zachorowań na Covid-19 bądź
stopień alarmowy Bravo uniemożliwi zorganizowanie konkursu stacjonarnie to
Organizator umożliwi przeprowadzenie w sposób online i uczestnicy zostaną
poinformowani o tym do dnia 29.04.2022r (Obowiązują punkty 12-16)

13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapisanie w rejestracji online jednego
linku odsyłającego do nagrania z repertuarem konkursowym znajdującego się na
dysku gogle – nagranie 2 utworów, w tym 1 na pamięć, musi być przesłane
w ciągłości bez cięć dźwięku oraz video.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej emisji produkcji konkursowych
w internecie także do podania do publicznej wiadomości danych osobowych oraz
wizerunków uczestników Konkursu
15. Każdy uczestnik nie będący laureatem Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa
przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na podany adres mailowy w zgłoszeniu
16. Nagrody dla laureatów zostaną przesłane tradycyjną pocztą na adres wskazany
przez uczestnika w zgłoszeniu
17. Lista laureatów zostanie upubliczniona na stronie www.psmlancut.pl do
30.05.2021 r.
18. Dane uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych
Blaszanych w Łańcucie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE z 2016 r. nr 119/1 – (zw.
RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000)
19. Koordynator Konkursu:
Jacek Szpunar
Tel: 661-384-915
@ jacekszpunar@gmail.com
20. Adres strony internetowej: www.psmlancut.pl

e-mail: sekretariat@psmlancut.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika
I Ogólnopolskiego Konkursu
Instrumentów Dętych Blaszanych

Łańcut, dnia 18-19 maja 2022 r.
Imię i nazwisko

………………………….......………………………

Instrument

…………………..…………………………

Klasa

….........……………… kategoria…………………

Nazwa szkoły ……………………………………………………...
Adres szkoły: kod

Miejscowość……………………………

ulica………………………………………………………………...……
nr telefonu………….…………………../fax…………………………………..
adres e mail ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela

…………………………….....…………

Imię i nazwisko akompaniatora

………………………………………...

Program konkursu:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………

…………………………
data

…………………………
pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły

Prosimy o czytelnie wypełnienie drukowanymi literami
lub pismem komputerowym.

