Regulamin
III Międzyregionalnego Konkursu Wiolonczelowego
Edycja Online
1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia imienia Władysława Jana
Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim i skierowany jest do uczniów klas wiolonczeli publicznych
szkół muzycznych I stopnia. Obejmuje trzy regiony: lubuski, zachodniopomorski i wielkopolski.
2. Celem konkursu jest:
- prezentacja umiejętności uczniów;
- motywacja uczniów klas wiolonczeli;
- nagrodzenie ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli;
- podnoszenie poziomu kształcenia artystycznego w zakresie gry na wiolonczeli;
- popularyzacja sztuki wiolonczelowej.
3. Konkurs jest jednoetapowy i ze względu na panujący stan epidemii odbędzie się w formule online
na podstawie nagrań udostępnionych w serwisie YouTube.
4. Kategorie konkursowe:
Grupa I

- klasy I c.6 i I c.4 oraz I OSM I st.

Grupa II

- klasy II i III c.6, II c.4 oraz II i III OSM I st.

Grupa III

- klasy IV i V c.6, III c.4 oraz IV i V OSM I st.

Grupa IV

- klasy VI c.6 i IV c.4 oraz VI OSM I st.

5. Program konkursu:
- dwa utwory kontrastujące z akompaniamentem fortepianu lub innego instrumentu;
lub
- utwór z akompaniamentem i utwór solowy (z uwzględnieniem etiud).
Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Dopuszczalne
jest zagranie części utworu cyklicznego. Czas trwania programu do 10 minut.
6. Zasady realizacji nagrań:
a) W celu wzięcia udziału w konkursie należy w terminie do 30 kwietnia 2021 r. przesłać mailem na
adres: psmgorzow@gmail.com linki odsyłające do nagrań umieszczonych w serwisie YouTube.
b) Filmy powinny być zamieszczone jako niepubliczne, bez możliwości komentowania.
c) Dopuszcza się przesłanie dwóch linków - każdy z utworów jako osobne nagranie - jednak oba
nagrania powinny być dokonane w tym samym czasie. Nagrań nie można edytować cyfrowo ani
dodawać efektów wizualnych lub brzmieniowych.
d) Nagranie powinno być wykonane i zamieszczone w możliwie wysokiej jakości. W interesie
uczestnika pozostaje, by jakość nagrania była możliwie najlepsza.
e) W tytule nagrania należy zawrzeć nazwę konkursu w skrócie i grupę (np. III MKW gr. III), imię
i nazwisko uczestnika, klasę, cykl, nazwę szkoły.
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f) W opisie nagrania powinien zostać wpisany tytuł utworu, kompozytor, ewentualne numery, opusy,
części itp. oraz imię i nazwisko akompaniatora.
g) Nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie pełnym obejmującym wszystkich
uczestników nagrania ze szczególnym uwzględnieniem aparatu gry, włączając akompaniatora.
h) Dopuszcza się wykonanie nagrania w dowolnych warunkach lokalowych, uwzględniając warunki
akustyczne umożliwiające obiektywną ocenę wykonania przez Jury.
i) Nagranie musi być dostępne do dnia zakończenia konkursu, ogłoszenia wyników oraz koncertu
laureatów w formule online (opublikowanie nagrodzonych nagrań).
j) W przypadku sytuacji uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika z winy uczestnika
(bardzo słaba jakość nagrania, niespełnienie wymogów regulaminowych), organizator zastrzega sobie
prawo do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 maja 2021 r. o godzinie 15.00 podczas wideokonferencji
(online) na platformie Zoom z udziałem jurorów i wszystkich uczestników konkursu. Linki do
spotkania zostaną wysłane dzień przed spotkaniem. Laureaci Konkursu zobowiązani są do
udostepnienia nagrań konkursowych, w celu upublicznienia ich na kanale YouTube wraz
z ogłoszeniem wyników w dniu 15 maja 2021 r.
8. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Szkoły.
9. Juror nie ocenia swojego ucznia - uczestnika konkursu.
10. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
11. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
12. Jury przyznaje także wyróżnienia w formie dyplomu dla wybranych nauczycieli i akompaniatorów.
13. Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2021 r. na konto:
Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. J. Ciesielskiego,
Gorzów Wlkp. 66-400, ul. Teatralna 8
Numer konta: 57 8363 0004 0014 6825 3000 0001
Tytuł przelewu: Konkurs wiolonczelowy, imię i nazwisko uczestnika.
14. W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu wpisowe nie będzie zwracane.
15. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu należy wysłać w terminie do dnia 30 kwietnia
2021 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: psmgorzow@gmail.com.
16. Kartę zgłoszenia należy wypełnić pismem komputerowym.
17. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły:
www.psmgorzow.pl. Zachęcamy również do śledzenia naszej szkoły na Facebooku: Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia w Gorzowie Teatralna 8; https://www.facebook.com/teatralna8
18. Koordynatorem konkursu jest pani Katarzyna Zentkowska e-mail: k.zentkowska@gmail.com, tel.
536 998 994.
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