
Regulamin
X Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych

Szkół Muzycznych I i II stopnia
Stalowa Wola 7 – 8 kwietnia 2022 r.

ORGANIZATORZY:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli

CELE KONKURSU:
● wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych
● zachęta do muzykowania w zespołach kameralnych
● popularyzacja kameralnej literatury akordeonowej
● wymiana doświadczeń w zakresie gry zespołowej

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział:
Kategoria A - jednorodne zespoły i orkiestry akordeonowe szkół muzycznych I stopnia
Kategoria B - zespoły mieszane o dowolnym składzie z udziałem jednego lub kilku akordeonów szkół
muzycznych I stopnia
Kategoria C- jednorodne zespoły i orkiestry akordeonowe szkół muzycznych II stopnia
Kategoria D - zespoły mieszane o dowolnym składzie z udziałem jednego lub kilku akordeonów szkół
muzycznych II stopnia

2. Dopuszcza się zespoły kameralne i orkiestry akordeonowe w których równocześnie występują uczniowie
ze szkoły I jak i II st. W takim przypadku o przydzieleniu do kategorii zadecyduje większa ilość uczniów
danej szkoły. Przy równej ilości będzie to kategoria wyższa.

3. W zespołach mogą wystąpić absolwenci roku szkolnego 2020/2021. Nie dopuszcza się udziału
nauczyciela w zespole. Zespół lub orkiestra może wystąpić z dyrygentem.

4. W kategoriach A i B obowiązuje wykonanie programu o czasie trwania od 5 do 10 minut.
W kategoriach C i D – od 7 do 15 minut.
Program musi składać się z utworów różnych kompozytorów.

5. Przesłuchania odbędą się w sali koncertowej PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli.

6. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej. Decyzje jury są ostateczne.

7. Kolejność występów poszczególnych zespołów ustalą organizatorzy.

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody.

9. Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

11. Wpisowe od zespołów 2 i 3 osobowych wynosi 70 zł., od pozostałych 100 zł. - należy je wpłacić na konto:
Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Stalowej Woli

Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli
nr konta  95 1020 4939 0000 0102  0081  5811

12. Kartę zgłoszenia (dostępna na stronie szkoły w zakładce- konkursy i warsztaty) wypełnić do dnia:
18 marca 2022 r. Link do karty zgłoszenia: https://forms.gle/c6trUENouyVM8tG2A

13. Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestnicy, nauczyciele, opiekunowie i obserwatorzy
pokrywają we własnym zakresie.

14. Konkurs będzie odbywał się z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych dla bezpieczeństwa
wszystkich uczestników. W przypadku nasilenia epidemii możliwe jest przeprowadzenie imprezy
online. Wszystkie informacje w instrukcji nagrania konkursowego.

https://forms.gle/c6trUENouyVM8tG2A

