REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
,,MUZYCZNY KORYFEUSZ”
1. Organizatorami Konkursu jest Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej,
Dyrektor Konkursu - dr hab. Karina Gidaszewska
2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trybie online.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i studentów w specjalnościach: skrzypce, fortepian i
zespoły kameralne (dowolne składy od duetu do oktetu)
4. Uczestnicy Konkursu występować będą w następując grupach wiekowych:

–
–
–

skrzypkowie i pianiści:
grupa I - uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6-letniego i 8- letniego oraz
klas 1-2 cyklu 4-letniego
grupa II - uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6-letniego i 8-letniego oraz
klas 3-4 cyklu 4-letniego
grupa III - uczniowie klas 7 i 8 szkół muzycznych I stopnia cyklu 8-letniego oraz klas 1-3
szkół muzycznych II stopnia cyklu 6-letniego
grupa IV - uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia cyklu 6- letniego
grupa V - studenci studiów licencjackich
grupa VI - studenci studiów magisterskich

–
–
–

zespoły kameralne:
grupa I - uczniowie szkół muzycznych I stopnia
grupa II - uczniowie szkół muzycznych II stopnia
grupa III – studenci Uniwersytetów i Akademii Muzycznych

–
–
–

5. Występy uczestników będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą wybitni polscy muzycy i
pedagodzy.
6. Zasady punktacji i rozdziału nagród Jury ustala w oparciu o następujący regulamin:
Uczestnicy oceniani będą w skali 0-100 pkt.
- I nagroda 90-100 pkt
- II nagroda 80-89 pkt
- III nagroda 70-79 pkt
- wyróżnienie 60-69 pkt
Przewiduje się nagrodę specjalną za najwyższą punktację w każdej grupie.
7. Organizatorzy przewidują dyplomy dla wyróżniających się pianistów i nauczycieli.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
Dyplomy dla najlepszych uczestników zostaną przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
8. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9. Wpisowe konkursu wynosi 150 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej :
33 1020 4027 0000 1402 1365 7822
W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
10. Zgłoszenia uczestników należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2022 r.
drogą elektroniczną, na adres: muzycznykoryfeusz@wp.pl.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 15.04.2022 r.
Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie uczestnika w dobrej jakości, wypełnioną kartę zgłoszenia
i link do nagrania zamieszczonego w serwisie Youtube.
Nagranie powinno prezentować pełną sylwetkę uczestnika.
Niedozwolone jest edytowanie nagrania (montaż w trakcie utworu lub jego części).
Istnieje możliwość nagrania całości utworów w osobnych linkach.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrań laureatów w mediach
Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej.
11. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz akceptacją
niniejszego regulaminu.

Program konkursu:
Skrzypce, fortepian:
Repertuar dowolny – do wyboru uczestnika.
- grupa I - do 5 minut
- grupa II - do 10 minut
- grupa III i IV do 15 minut
- grupa V i VI do 20 minut
Zespoły kameralne:
- grupa I – do 8 minut
- grupa II – do 12 minut
- grupa III – do 20 minut
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych nagrań. W przypadku ich
przekroczenia Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia.
Program Konkursu należy wykonać z pamięci, wyjątek stanowią prezentacje zespołów
kameralnych.

