FUNDACJA SZKOLNICTWA MUZYCZNEGO
35 – 242 RZESZÓW, UL. PIĘKNA 31
TEL.17 748 21 88______________

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY

im. Barbary Kostrzewskiej
dla uczniów klas śpiewu
szkół muzycznych II stopnia

5 - 6 listopada 2021 r.
Rzeszów

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs wokalny im. Barbary Kostrzewskiej organizowany jest przez Fundację Szkolnictwa
Muzycznego oraz Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie - Wydział Wokalny.
Celem konkursu jest propagowanie muzyki wokalnej i promowanie utalentowanych młodych
wykonawców.

2. W konkursie biorą udział uczniowie wydziałów wokalnych średnich szkół muzycznych.
W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie:
- średnich szkół muzycznych będący jednocześnie studentami śpiewu solowego na wydziałach
wokalnych Akademii Muzycznych;
- Laureaci I Nagrody poprzednich edycji Konkursu.

3. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

Etap I

pieśń polska
aria starowłoska
( do 10 min.)

Etap II aria barokowa lub klasyczna
pieśń romantyczna
utwór dowolny (może być aria operetkowa)
(do 15 min.)
4. Otwarcie Konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r. o godzinie 9.30 w Auli ZSM Nr 1,
przy ul. Szopena 32 w Rzeszowie.
5. Przesłuchania odbywać się będą:
Etap I – 05.listopada 2021 r. od godziny 10.00
Kolejne godziny przesłuchań I i II etapu, będą się kształtować w zależności od ilości zgłoszeń
Etap II – 06. listopada 2021 od godziny 10.00

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 6 listopada, po zakończeniu przesłuchań
Konkursowych i po obradach Jury.
6. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej zgodnie z harmonogramem.
7. Organizatorzy mogą zapewnić akompaniatora tylko w razie najwyższej konieczności.
8. Oceny uczestników dokona Jury. Wyniki i decyzje Jury są ostateczne.
9. Przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie inne formy nagród.
10. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród.
11. Koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 listopada 2021 r.
W Auli ZSM nr 1, ul. Szopena 32 w Rzeszowie
12. Laureaci i wytypowani przez Jury uczestnicy zobowiązani są do nieodpłatnego występu
w Koncercie Laureatów.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do radiowego i telewizyjnego rejestrowania przesłuchań

Konkursowych oraz Koncertu Laureatów, następnie do rozpowszechniania nagranych
materiałów bez zobowiązań finansowych wobec wykonawców, a także do wykorzystywania
wizerunku uczestników konkursu.
14. Wszelkie transmisje oraz rejestracje audio i video Konkursu oraz Koncertu Laureatów mogą
odbywać się za wyłączną zgodą organizatorów.
15. Udział uczestników w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
16.Uczestnicy przyjeżdżają i przebywają w czasie konkursu na koszt własny.
17. Obowiązkowe wpisowe w wysokości 100 zł. (bezzwrotne) należy wpłacać
na konto Fundacji Szkolnictwa Muzycznego :
PKO BP I o/Rzeszów 37 1020 4391 0000 6502 0054 1466
tytułem

Konkurs Wokalny

18. Zgłoszenia z dołączoną kserokopią wpłaty wpisowego należy nadsyłać
do 15 października 2021 r. na adres:
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1
ul. Szopena 32
35 – 055 Rzeszów
woj. podkarpackie
lub fax 17 748 22 07
19. Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminów objętych regulaminem.
Jednocześnie zastrzegają sobie zmiany w przesłuchaniach konkursowych, oraz przebieg
całego konkursu w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

Koordynatorzy Konkursu:
mgr Gabriela Wąsacz – tel. kontaktowy 607 597 558
mgr Dominika Celińska – Głogowska – tel. kontaktowy 605 655 110
wszelkie aktualizacje:
www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl

