II OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
SAKSOFONOWY
„ZA KOTARĄ”
SUŁKOWICE 2018

Organizator:
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
IM. OSKARA KOLBERGA
W CZASŁAWIU

1. Organizator:
– Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu
– przesłuchania konkursowe odbędą się w siedzibie internatu ZSZiO w
Sułkowicach
Adres:

32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 66

2. Cele konkursu:
 promowanie umiejętności artystycznych uczniów,
 promocja muzyki saksofonowej,
 wyłonienie najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 nawiązanie współpracy między szkołami,
 wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i pedagogami,
 pobudzanie wyobraźni oraz rozbudzanie świadomości wykonawczej
uczniów,
 kształtowanie świadomych i wrażliwych wykonawców oraz odbiorców
sztuki,
 wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami uczniów kształcących się
w różnych szkołach,
 doskonalenie poziomu warsztatu wykonawczego oraz pedagogicznego,
 podnoszenie jakości pracy w szkołach,
 zdobywanie
muzycznych.

doświadczenia

estradowego

przez

uczniów

szkół

3. Forma konkursu
 Konkurs odbędzie się w dniach 17-18 marca 2018 roku w budynku

internatu ZSZiO w Sułkowicach.
Adres: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 66.
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas saksofonu szkół
muzycznych I stopnia oraz ogólnokształcących, podstawowych szkół
muzycznych,
 przesłuchania Konkursu mają charakter otwarty,
 przesłuchania odbędą się na zasadach konkursu jednoetapowego,
 w celu zwiększenia obiektywności, jury oceniać będzie uczestników zza
parawanu,
 kolejność

prezentacji

uczestników

będzie

losowana.

Uczestnicy

podzieleni zostaną na grupy około 10-osobowe. Losowanie kolejności
występów w poszczególnych grupach nastąpi na godzinę przed ich
rozpoczęciem. Szczegółowe informacje o przydziałach do grup zostaną
ogłoszone

na

stronie

www.smczaslaw.pl

oraz

na

www.facebook.com/saksofonzakotara
 uczestnicy zobowiązani są stawić się w Biurze Konkursu co najmniej na
godzinę przed rozpoczęciem przesłuchań ich grupy. Biuro Konkursu
znajdować się będzie w budynku internatu ZSZiO w Sułkowicach.

4. Uczestnicy zostaną przesłuchani w czterech kategoriach:



kategoria I

uczniowie klas I i II cyklu sześcioletniego oraz klas I cyklu
czteroletniego


kategoria II

uczniowie klas III cyklu sześcioletniego oraz klas II cyklu
czteroletniego


kategoria III

uczniowie klas IV cyklu sześcioletniego oraz III klas cyklu
czteroletniego


kategoria IV

uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klas IV cyklu
czteroletniego
 organizator nie zapewnia akompaniatora,

5. Oceny i kryteria oceniania:
 Jury będzie oceniać wykonanie utworów pod względem technicznym
oraz artystycznym,
 występy uczestników oceniane będą w skali 1 – 25 punktów,
 obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne i niepodważalne,

 komisja ma prawo przyznać nagrody specjalne uczestnikom według
własnego uznania,
 uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie członków Jury, ale nie będą
przez Nich oceniani.

6. Wymagania repertuarowe:


kategoria I:

dowolny repertuar zawierający zarówno elementy techniczne jak i
kantylenowe (liryczne); łączny czas trwania 2 - 4 minuty


kategoria II:

dowolny repertuar zawierający zarówno elementy techniczne jak i
kantylenowe (liryczne); czas trwania 3 – 6 minut


kategoria III:

dowolny repertuar zawierający zarówno elementy techniczne jak i
kantylenowe (liryczne); czas trwania 4 – 8 minut


kategoria IV:

dowolny repertuar zawierający zarówno elementy techniczne jak i
kantylenowe (liryczne); czas trwania 5 – 10 minut

7. Zgłoszenia:
–

zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz
potwierdzeniem

wpłaty

wpisowego

należy

przesłać

w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2018 r. pod adres mailowy:
saksofonzakotara@gmail.com
– wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 03.03.2017 r.
na podany numer konta:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Czasławiu

08 8589 0006 0170 0810 0027 0001
w tytule wpisując: konkurs saksofonowy oraz imię i nazwisko uczestnika

W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

– w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo
zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń i wcześniejszego zamknięcia
listy.
– koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają szkoły delegujące
lub sami uczestnicy.

8. Pozostałe informacje:
 laureaci

pierwszych

miejsc

w

poszczególnych

kategoriach

zobowiązani są wystąpić na koncercie laureatów, który odbędzie się
18.03.2018 r. po zakończeniu przesłuchań konkursowych,
 laureaci Konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy,
 szczegółowe

ogłoszenie

wyników

nastąpi

podczas

koncertu

laureatów,
 organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnej rejestracji,
opublikowania lub wydania materiału z przesłuchań oraz koncertu
laureatów,
 uczestnicy Konkursu i ich rodzice/prawni opiekunowie, wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
uczestnika dla celów Konkursu i promocji oraz publikowanie
wizerunku uczestnika,
 przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu,

Osoba odpowiedzialna za organizację:
Mateusz Majchrzak tel.: 792-966-231

