REGULAMIN

§I
Organizatorem ''III Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Szkół Muzycznych
I i II stopnia –Wadowice 2020” Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach.
1. Konkurs odbędzie się w dniach 24 - 26 kwietnia 2020 r. w Sali Koncertowej PSM I i II
stopnia w Wadowicach, ul. Legionów 11 - szkoły muzyczne I stopnia: 24 - 25 kwietnia
- szkoły muzyczne II stopnia: 26 kwietnia
2. Celem Konkursu jest popularyzacja muzyki gitarowej, prezentacja umiejętności młodych
artystów, konfrontacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych, wymiana doświadczeń między
pedagogami z różnych ośrodków oraz promowanie utalentowanych młodych wykonawców,
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gitary szkół muzycznych I i II
stopnia posiadających uprawnienia szkół publicznych.
6. Grupy konkursowe:
Grupa I – uczniowie klas III, IV c.6 oraz II c.4
Grupa II – uczniowie klas V, VI c.6 oraz III i IV c.4
Grupa III – uczniowie klas I - III szkoły II stopnia oraz 7 i 8 OSM I st.
Grupa IV – uczniowie klas IV - VI szkoły II stopnia
§ II
Obowiązujący program konkursu według grup:
Grupa I
program dowolny
czas prezentacji 4 - 6 minut
Grupa II
1. dowolna etiuda następujących kompozytorów: M. Giuliani, M. Carcassi, F. Sor
2. program dowolny
czas prezentacji 6 - 8 minut
Grupa III
1. dowolna etiuda z op. 6 F. Sora
2. program dowolny
czas prezentacji do 12 minut
Grupa IV
1. dowolna etiuda z op. 29 F. Sora
2. program dowolny
czas prezentacji do 14 minut

§ III
1. Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup.
2. Kolejność występów zostanie ustalona przez Organizatora.
3. Harmonogram występów po wysłaniu do szkół nie ulega zmianie.
4. Przesłuchania uczestników odbywać się będą z udziałem publiczności.
5. Czas trwania występu konkursowego powinien być ściśle przestrzegany.
Przekroczenie limitu czasu występu może spowodować dyskwalifikację
uczestnika.
6. Program występu musi być wykonany z pamięci.
7. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie
na Państwową Szkołę Muzyczną I i Ii stopnia w Wadowicach autorskie prawa majątkowe
związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,
- prawami do wizerunku własnego, wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i
nagraniowymi, utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie.
§ IV
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być uczniowie Członków Jury.
2. Jury ocenia prezentacje konkursowe w skali 1-25 punktów
3. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
-aparat gry i umiejętności techniczne
-prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego
-zgodność interpretacji z budową formalną
utworu
-stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania
4. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. W przypadku
rozbieżności w interpretacji Regulaminu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje
Przewodniczący Jury.
5. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Tytuł Laureata Konkursu
otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie. Ponadto
wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.
§V
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy dokonać poprzez formularz internetowy
dostępny na stronie www.psmwadowice.pl w zakładce Konkursy do dnia 2 kwietnia 2020 r.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o przyjęciu do Konkursu decydować będzie kolejność ich
nadsyłania.
2. Opłatę wpisową w wysokości 150 zł należy wpłacić na konto:
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach
75 1160 2202 0000 0000 3397 2734
z dopiskiem „Konkurs Gitarowy 2020”
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, opłata nie podlega zwrotowi.

4. Harmonogram przebiegu Konkursu, w tym przesłuchań konkursowych oraz wszelkie
istotne informacje zostaną umieszczone na stronie www.psmwadowice.pl w zakładce
Konkursy oraz przesłane pocztą elektroniczną zakwalifikowanym uczestnikom.
5. Koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy Konkursu
pokrywają we własnym zakresie.
6. Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacjedostępne są na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.psmwadowice.pl w zakładce Konkursy.
7. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w
powyższym Regulaminie.
Jury Konkursu:
prof. Andrzej Mokry
prof. Janusz Sochacki
prof. Marek Zieliński
dr Paweł Kwaśny
Przesłuchania konkursowe zwieńczą koncerty (m.in. Kupinski Guitar Duo), po których nastąpi
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie
Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Leszek Proszowski,
nowator@nowator.edu.pl

