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IX Wiosenny
Konkurs Fletowy
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

GORZÓW WIELKOPOLSKI
14 maja 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU
1. IX Wiosenny Konkurs Fletowy skierowany jest do uczniów szkół
muzycznych I stopnia.
2. Celem konkursu jest:
- prezentacja umiejętności uczniów;
- integracja nauczycieli i uczniów klas fletu;
- wymiana doświadczeń między pedagogami;
- zapoznanie młodszych uczniów z formą konkursu;
- przygotowanie uczniów do występów na innych konkursach;
- nagrodzenie codziennej pracy uczniów i nauczycieli;
- popularyzacja sztuki fletowej.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w 14 maja 2020 r. w sali kameralnej
szkoły, przy ulicy Teatralnej 8.
4. Koncert laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 14 maja
2020r. w sali kameralnej Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia
Gorzowska, przy ul. Dziewięciu Muz 10.
5.Przesłuchania będą przeprowadzone w 4 grupach, w formie występu
publicznego:
 Grupa I
- klasy I c.6 i I c.4
 Grupa II

- klasy II, III c.6 i II c.4

 Grupa III

- klasy IV-V c.6 i III c.4

 Grupa IV

- klasy VI c.6 i IV c.4

6. Program konkursu powinien zawierać dwie dowolne pozycje, o czasie trwania
łącznie do 8 minut.
7. Dopuszcza się wykonanie 1 utworu z nut.
8. Kryteria oceny:
- prawidłowość gry pod względem warsztatowym;
- umiejętności techniczno – wykonawcze uczestników;
- dobór repertuaru do możliwości ucznia;
- prezentacja na scenie;
- interpretacja utworów (z wyłączeniem prezentacji uczniów klas I )
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9. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz
upominki.
11. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
12. Wykonawców oceniać będzie Jury powołanie przez organizatora konkursu,
przedstawione w dniu konkursu.
13. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25.
14. Juror nie ocenia swojego ucznia - uczestnika konkursu.
15. Istnieje możliwość przyznania przez Jury wyróżnień dla nauczycieli
i akompaniatorów, formie dyplomu.
16. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
17. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo
ograniczenia ilości uczestników do dwóch uczniów od jednego pedagoga z
danej szkoły.
18.Zgłoszenia uczestników w postaci karty zgłoszenia, prosimy nadsyłać
w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres mailowy
szkoły: sm2@edu.gorzow.pl
19. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 24 kwietnia 2020 r. na
konto bankowe:

79 1050 1911 1000 0090 3069 4757
Stowarzyszenie „Teatralna 8”, Gorzów Wlkp. 66-400 ul. Teatralna 8
W tytule przelewu: Konkurs fletowy, imię i nazwisko uczestnika
20. W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu wpisowe nie będzie
zwracane.
21. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie
internetowej szkoły: www.sm2.edu.gorzow.pl
22. Harmonogram przesłuchań zostanie rozesłany do szkół drogą elektroniczna,
w terminie do dnia 4 maja 2020 r.
23. Koordynatorem konkursu jest dyrektor Izabela Serpina tel. 95 735 24 89
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