Przeworski Konkurs Klarnetowy
Przeworsk, 15 grudnia 2017
Regulamin Konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Mieczysława
Karłowicza w Przeworsku i Przeworskie Towarzystwo Muzyczne.
2. Termin konkursu - 15 grudnia 2017r.
3. Miejsce prezentacji konkursowych – aula PSM w Przeworsku, ul. Krakowska 20
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas klarnetu Szkół Muzycznych I stopnia z regionu
podkarpackiego, w dwóch kategoriach:



Kategoria I – soliści
Uczniowie klas I-II cyklu 4-letniego i klas I-III cyklu 6-letniego
Kategoria II – soliści
Uczniowie klas III-IV cyklu 4-letniego i klas IV-VI cyklu 6-letniego

5. W konkursie mogą brać udziału uczniowie do 16 roku życia.
6. Uczestnicy konkursu będą występować w kolejności określonej przez Organizatorów.
7. Organizatorzy zapewniają możliwość przeprowadzenia krótkiej próby akustycznej
i sytuacyjnej w auli według wcześniej przygotowanego harmonogramu.
8. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zgłoszenia się na przesłuchania konkursowe
co najmniej godzinę przed występem.
9. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów konkursu.
10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
11. Kryteria oceny uczestników i rozdziału nagród ustala Jury.
12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy – wyróżnienia za udział
13. Dopuszczalne są wszelkie wyróżnienia i nagrody zatwierdzone przez Organizatorów.
14. Ogłoszenie wyników 15 grudnia 2017r. w auli PSM

Wymagania programowe:
Wykonanie dwóch dowolnych utworów o łącznym czasie nie przekraczającym 8 minut.

Michał Bemben
tel. 664 289 103
e-mail: michal@klarnet.info

Przeworski Konkurs Klarnetowy
Przeworsk, 15 grudnia 2017
Warunki zgłaszania uczestników
1. Całokształtem spraw organizacyjnych zajmuje się Przeworskie Towarzystwo Muzyczne
2. Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają Dyrekcje szkół.
3. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny, który dostępny będzie pod
adresem internetowym przeworsk.muzyczna.com.pl w zakładce Przeworski Konkurs
Klarnetowy.
4. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 6.11.2017 do terminu nadsyłania zgłoszeń
tj. 27.11.2017
5. Przesłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
6. Uczestnicy konkursu wnoszą wpisowe w wysokości 40 zł od osoby za każdego uczestnika.
7. Wpisowe na Konkurs należy wpłacić przelewem na konto:
Przeworskie Towarzystwo Muzyczne
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk
Nr rachunku:
17 9096 0004 2010 0065 1619 0001
W tytule przelewu:
PKK oraz imię i nazwisko uczestnika
8. Wpisowe będzie przeznaczone na wydatki związane z organizacją konkursu.
9. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
10. Harmonogram prób i prezentacji konkursowych będzie przesłany pocztą e-mail
do uczestników na adres podany w zgłoszeniu.
11. Wszystkie informacje i wyniki kwalifkacji będą dostępne na stronie internetowej:
przeworsk.muzyczna.com.pl
12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
w celach wynikających z regulaminu.
13. W celach promocyjnych i reportażowych, Organizator zastrzega sobie prawo
do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania, rejestrowania
prezentacji w dostępnych technikach audiowizualnych i do upubliczniania zgromadzonych
materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji.
Wszelkich dodatkowych informacje udziela:
Michał Bemben - tel. 664 289 103, e-mail: michal@klarnet.info
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