XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS
ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
REGULAMIN
1. Organizatorem XI Międzynarodowego Konkursu
Zespołów Kameralnych jest Fundacja Szkolnictwa
Muzycznego i Zespół Szkół Muzycznych nr 1
im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie.
2. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.
Konkurs
3. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w
kategorii: zespoły instrumentalne (3 - 9 osób)
w II grupach
- I - uczniowie OSM i PSM I st.
urodzeni po 31. 12. 2003 r.
- II - uczniowie OSM i PSM II st.
urodzeni po 31. 12. 1997 r.
4. Konkurs odbędzie się w dniach 12 - 13 11. 2018 r.
5. Do dnia 27 października 2018 r. (decyduje data
stempla pocztowego zgłoszenia) na adres Biura
Konkursu należy przesłać:
- zgłoszenie udziału zespołu na załączonym
formularzu
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego
6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wpłata
wpisowego w wysokości 40 zł (za każdego członka
zespołu) na konto organizatora.
7. Wpisowe należy wpłacać na konto:
Fundacja Szkolnictwa Muzycznego ul. Piękna 31
35 - 242 Rzeszów; PKO BP I/O Rzeszów
nr konta: 37 1020 4391 0000 6502 0054 1466
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie
wpisowe nie będzie zwracane.
9. O przyjęciu do konkursu i ramowym programie
przesłuchań zainteresowani zostaną powiadomieni
mailowo do dnia 31 października 2018 r.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość
ograniczenia liczby uczestników. Decyduje o tym
kolejność zgłoszeń.
11. Program wykonywany przez zespoły jest dowolny.
12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla
publiczności
Jury
13. Jury tworzyć będą pedagodzy, artyści
i specjaliści w zakresie interpretacji dzieła
muzycznego zaakceptowani przez CEA.
14. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin,
podziału nagród.
15. Decyzje Jury są ostateczne
16. Oceny indywidualne Jury są tajne
17. Za całość programu zespół może otrzymać
maksymalnie 75 punktów
Nagrody
18. Grand Prix – nagroda finansowa otrzymywana
za wyjątkową jakość wykonania i osobowość
artystyczną
19. W obu grupach przewidziano następujące
nagrody;
Platynowy ensemble – statuetka i nagroda
finansowa dla zespołów, które otrzymały 73 - 75 pkt.
Złoty ensemble – statuetka dla zespołów, które
otrzymały 67 – 72,90 pkt.
Srebrny ensemble – statuetka dla zespołów, które
otrzymały 60 – 66,90 pkt
Brązowy ensemble – statuetka dla zespołów, które
otrzymały 48 – 59,90 pkt
Dyplom uczestnictwa dla zespołów, które otrzymały
poniżej 48.
20. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami
21.Laureaci Grand Prix z poprzednich edycji
Konkursu nie mogą ponownie brać w nim udziału

22. Laureaci i wytypowani przez Jury uczestnicy
zobowiązani są do nieodpłatnego występu w ramach
koncertów Konkursu.
23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
radiowego i telewizyjnego rejestrowania Przesłuchań
Konkursowych oraz Koncertu Laureatów, a następnie
do rozpowszechniania nagranych materiałów bez
zobowiązań finansowych wobec wykonawców.
24. Wszelkie transmisje oraz rejestracje audio i video
Konkursu i Koncertu Laureatów mogą odbywać się
za wyłączną zgodą organizatorów.
25. Koszty dojazdu i pobytu pokrywają instytucje
delegujące bądź uczestnicy.
26. Wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa jest
równoznaczna z przyjęciem Regulaminu jako Umowy
oraz stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r.( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami)
27. Uczestnicy nie przestrzegający niniejszego
Regulaminu będą wykluczeni z Konkursu.

Kategoria: zespoły instrumentalne
(od 3 do 9 osób)
Grupa I – uczniowie OSM i PSM I st.
Program dowolny od 8 do 10 min.
Grupa II – uczniowie OSM i PSM II st.
Program dowolny od 12 do 15 min.

Adres do korespondencji:
Fundacja Szkolnictwa Muzycznego
ul. Fryderyka Szopena 32
35-055 Rzeszów
Tel/fax: 0 – 17 748 22 07
Tel:
0 – 17 748 21 88
e-mail sekretariat@zsm1.resman.pl

PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WSPÓŁORGANIZATORZY:
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH Nr 1
W RZESZOWIE
WYDZ. MUZYKI UR
PATRONAT MEDIALNY:
TVP 3 RZESZÓW
RADIO RZESZÓW

