SZKOLNY KONKURS
MONIUSZKO - INSTRUMENTALNIE
DLA UCZNIÓW PSM I ST. im. K. Kurpińskiego we Wschowie
6 czerwca 2019 r.

REGULAMIN

Organizator konkursu :
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.
Cele konkursu :
- prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów.
- propagowanie literatury wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszko.
- wymiana doświadczeń pedagogicznych.
Organizacja konkursu :
- przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00
w auli PSM I st. im. K. Kurpińskiego we Wschowie.
- całokształtem spraw organizacyjnych kieruje p. Marta Sadowska.
- lista uczestników oraz kolejność występów ustalona zostanie po zamknięciu listy.
- przyjmowanie zgłoszeń uczestnika w konkursie do 25 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły.
Program konkursu :
- wybór jednego utworu Stanisława Moniuszki z pośród repertuaru zaproponowanego przez
organizatora konkursu dostępnego w sekretariacie szkoły.

Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w czterech grupach wiekowych :
GRUPA I – uczniowie klas I cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego
GRUPA II – uczniowie klas II i III cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego
GRUPA III – uczniowie klas IV i V cyklu sześcioletniego oraz III cyklu czteroletniego
GRUPA IV – uczniowie klas IV cyklu sześcioletniego oraz klas IV cyklu czteroletniego

Przebieg konkursu :
- konkurs jest jednoetapowy.
- przesłuchania odbędą się w formie występu otwartego dla publiczności.
- uczestnik wykonuje utwór z pamięci solo lub z towarzyszeniem fortepianu.
Jury konkursu :
- oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
- zasady punktacji , rozdziału dyplomów i nagród ustala Jury.
- decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Nagrody :
- laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów konkursu.
- uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
- w każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca i nagrody.
- Jury może przyznać nagrodę Specjalna Grand Prix konkursu za najlepsze wykonanie utworu
Stanisława Moniuszki z pośród wszystkich uczestników konkursu.

