Olsztyn, dnia 28 stycznia 2022
Organizatorem IX Makroregionalnego Konkursu Gitarowego im. Jerzego Gładysia w Olsztynie jest
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
Stowarzyszenie Melofani
Rada Rodziców PSM I i II st. w Olsztynie

REGULAMIN KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia północno-wschodniego
regionu Polski (województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, podlaskie)
2. Lekcje mistrzowskie /prowadzenie: Marcin Dylla/ 26 maja 2022 - dla chętnych udział w
charakterze obserwatora
3. Przesłuchania konkursowe: 27-28 maja 2022 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F.
Chopina w Olsztynie odbędą się w siedmiu grupach:
Grupa I - klasy I - II cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego (czas występu do 5')
Grupa II - klasy III - IV cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4-letniego (czas występu do 7')
Grupa III - klasy V - VI cyklu 6-letniego oraz klasy III i IV cyklu 4-letniego (czas występu do 9')
Grupa IV - klasy I - III PSM II stopnia oraz VII-VIII z kształceniem ogólnym (czas występu do 12')
Grupa V - klasy IV - VI PSM II stopnia (czas występu do 14')
Grupa VI - zespoły gitarowe lub z towarzyszeniem gitary PSM I stopnia (czas występu do 7')
Grupa VII - zespoły gitarowe lub z towarzyszeniem gitary PSM II stopnia oraz VII-VIII z kształceniem
ogólnym (czas występu do 10')
4. Program dowolny konkursu należy wykonać z pamięci (nie dotyczy Grupy VI, VII)
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy.
6. Występy uczniów oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów Konkursu.
7. Członkowie jury nie oceniają występu swoich uczniów.

8. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
9. Przewiduje się przyznanie wyróżnień i nagród oraz nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie
kompozycji Jerzego Gładysia (utwory dostępne na stronie www.szkola-muz.olsztyn.pl), a także
nagrody GRAND PRIX dla najlepszego wykonawcy Konkursu.
10. Decyzje jury są ostateczne.
11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
12. Wpisowe Konkursu w grupach I-V wynosi 150zł i 70pln dla każdego uczestnika w grupach VI-VII.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
13. Wpisowe należy wpłacić na konto Stowarzyszenia MELOFANI
nr: 26 1320 1478 3078 5416 2000 0001 z dopiskiem: „(imię i nazwisko uczestnika, grupa)
IX Makroregionalny Konkurs Gitarowy”.
14. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wpisowego i klauzulą zgody (dostępne na stronie
www.szkola-muz.olsztyn.pl)

należy

wysłać

do

02.052022

r.

na

adres:

konkurs.gitarowy.olsztyn@onet.eu
15. W ramach Konkursu odbędzie się koncert gitarowy Marcina Dylli oraz wystawy nut, akcesoriów
i gitar.
16. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik Konkursu
udziela zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby, transmitowanie
i

rozpowszechnianie

materiałów

dla

celów

dokumentacyjnych,

sprawozdawczych

oraz

promocyjnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
organizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016 nr 0 poz. 922) oraz spełnia warunki, o których mowa w art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit .g
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - co potwierdza podpisaniem
klauzuli zgody.
17. Koszt uczestnictwa w Konkursie (przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie, noclegi) pokrywają
uczestnicy, bądź instytucje delegujące.
18. W ramach Konkursu odbędzie się koncert gitarowy Marcina Dylli oraz wystawy nut, akcesoriów i
gitar.

ORGANIZATOR
SEKCJA GITARY PSM W OLSZTYNIE

