Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
,,Smyczkowe nutki’’ Golub Dobrzyn 2022
1. Organizatorami Międzyszkolnego Konkursu ,,Smyczkowe nutki” są : Publiczna Szkoła
Muzyczna I stopnia w Golubiu – Dobrzyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury.
2. „Smyczkowe Nutki” to konkurs dla dzieci i młodzieży z popołudniowych szkół muzycznych
I stopnia, grających na skrzypcach lub altówce. Głównym celem przesłuchań międzyszkolnych
jest prezentacja oraz integracja uczniów, podnoszenie poziomu gry oraz wymiana doświadczeń
pedagogicznych.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 9 maja 2022 w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni : Szafarnia 1, 87-404 Radomin
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
6. Uczestnicy konkursu występować będą w kategoriach :
Skrzypce :
A– I, II klasa c. 6 i I klasa c. 4
B – III, IV klasa c. 6 i II klasa c. 4
C – V, VI klasa c. 6 i III , IV klasa c. 4
Altówka:
D – I , II klasa c.6 i I klasa c.4
E– III , IV klasa c. 6 i II klasa c. 4
F – V,VI klasa c.6. i III , IV klasa c.4
Zespoły smyczkowe:
G- zespoły kameralne od duetu do kwintetu
7. Program konkursu z podziałem na kategorie:
A – dwa zróżnicowane utwory dowolne
B - szybka część koncertu (I lub III cz.)
C - utwór dowolny oraz szybka część koncertu (I lub III cz.)
D – dwa zróżnicowane utwory dowolne
E - szybka część koncertu ( I lub III cz.)
F – utwór dowolny oraz szybka część koncertu ( I lub III cz.)
G - dwa utwory dowolne

W grupach A,C,D i F należy obowiązkowo wykonać jedną pozycję z pamięci. Grupa B i E
wykonuje program z pamięci.
8. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany realizacji konkursu w formie nagrań
w przypadku narzucenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. W takim przypadku
organizator poinformuje uczestników o szczegółach .
10. Indywidualnego uczestnika obowiązuje bezzwrotne wpisowe na konkurs w wysokości
60 zł., a uczestnika zespołowego 55 zł.
11.Wpisowe należy wpłacić na konto:
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY UL. ODRODZENIA 7,
87-410 KOWALEWO POMORSKIE: NR KONTA: BGŻ O/GOLUB-DOBRZYŃ:
32 2030 0045 1110 0000 0401 7560
W tytule prosimy podać: Imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, którą uczeń reprezentuje, z
dopiskiem – Wpisowe ,, Smyczkowe nutki ”
W przypadku zespołów w tytule należy wpisać : ZESPÓŁ: Imiona i nazwiska uczestników,
szkoła , którą zespół reprezentuje z dopiskiem- Wpisowe ,, Smyczkowe nutki”
12. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na konkurs jest przysłanie prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego online oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego na adres mailowy:
muzyczna@golub-dobrzyn.com.pl do dnia 26.04.2022roku.
13. Jury konkursu stanowić będą wybrani nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów szkół
delegujących uczestników pod przewodnictwem nauczyciela wybranego przez dyrektora
Szkoły Muzycznej I st. w Golubiu Dobrzyniu lub kierownika sekcji instrumentów
smyczkowych w Golubiu Dobrzyniu.
14. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
15. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość
różnego podziału na grupy.
16. Szczegółowy harmonogram konkursu oraz prób akustycznych zostanie przesłany pocztą
elektroniczną do szkół do 7 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
17. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody.
18. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 535 353 977.

