V Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Regulamin
1. Konkurs odbędzie się w dniach 22 – 23 marca 2019 r. w Sali Koncertowej im. prof. Reginy
Smendzianki Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. W
przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu
trwania przesłuchań do jednego dnia.
2. Organizatorem Konkursu dla uczniów klas skrzypiec szkół muzycznych I i II stopnia jest
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas skrzypiec
publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia.
4. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
Grupa I – dla uczniów klas III-IV cyklu sześcioletniego oraz uczniów klas II-III cyklu
czteroletniego szkół muzycznych I stopnia.
Grupa II – dla uczniów klas V-VI cyklu sześcioletniego oraz uczniów klasy IV cyklu
czteroletniego szkół muzycznych I stopnia.
Grupa III – dla uczniów klas VII-VIII szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów klas I-III
szkół muzycznych II stopnia.
Grupa IV – dla uczniów klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia
5. Program konkursu:
Grupa I i II: etiuda oraz dowolna miniatura (z wyłączeniem wariacji)
Grupa III: G. Ph. Telemann - 12 Fantazji na skrzypce solo ( jedna

część dowolnie

wybranej fantazji - grać bez powtórek ) oraz utwór dowolny
Grupa IV: J. S. Bach - jedna część z dowolnie wybranej Sonaty lub Partity na skrzypce
solo ( w przypadku Partity h-moll, wybraną część należy wykonać z przypisaną częścią
Double ) oraz utwór dowolny
6. Program należy wykonać z pamięci, a czas trwania programu nie powinien przekroczyć 10
minut dla grupy I i II i 20 minut dla grupy III i IV.
7. Uczestnicy będą występować przy udziale publiczności, w kolejności alfabetycznej w
ramach danej grupy, począwszy od litery wylosowanej prze organizatorów.
8. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem.
9. Wykonywany program oceniony zostanie w skali od 1 do 25 punktów

10. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
11. Jury ma prawo przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu, jeżeli uzyska
maksymalną liczbę punktów (25).
12. Jury ma prawo przyznać dodatkową nagrodę dla najlepszego pianisty – akompaniatora.
13. Po przesłuchaniach konkursowych uczestnik ma prawo do konsultacji z członkami Jury.
14. Do Konkursu nie może zostać zgłoszony uczeń przygotowywany przez członka Jury.
15. Konkurs zakończy się koncertem laureatów.
16. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie.
17. Zgłoszenia uczestników należy nadesłać na załączonym formularzu do 28 lutego 2019 r. na
adres Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego: Szosa Chełmińska 224/ 87100 Toruń, adres mailowy: sekretariat@zsm.torun.pl
18. Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 28 lutego 2019 r. na konto Zespołu
Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu:
Bank Milennium S.A. 68 1160 2202 0000 0000 6519 7160
19. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszty przelewu wpisowego ponosi uczestnik.
20. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.
21. Plan prób w Sali Koncertowej zostanie umieszczony na stronie Szkoły po zamknięciu listy

uczestników.
22. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opiekun prawny
uczestnika konkursu (uczestnik jeśli jest pełnoletni w dniu składania zgłoszenia) udziela
Zespołowi Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu nieograniczonego w
czasie i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania wizerunku uczestnika
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
filmów, nagrań audio za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu promocji
szkoły i osiągnięć uczniów oraz by zgromadzone materiały zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe,
dyplomy wraz z danymi osobowymi uczestnika mogły być publikowane:
- na stronie internetowej www.zsm.torun.pl
- na portalu Facebook i w innych portalach,
- na materiałach promocyjnych takich jak foldery, ulotki itp., w artykułach prasowych,
wydawnictwach okolicznościowych, na tablicach informacyjnych oraz w innych formach
wydawniczych.
- w programach radiowych i telewizyjnych
23. Zgłoszenie na Konkurs jest równoznaczne:

a) z wyrażeniem zgody uczestnika i jego rodzica bądź opiekuna prawnego na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
b) z oświadczeniem, że zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych obowiązującą w ZSM
24. Deklaracja uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu.
25. Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola
Szymanowskiego w Toruniu: tel/fax: 56 6122413 w godzinach od 8 do 15,
e-mail: sekretariat@zsm.torun.pl
lub Pani Katarzyna Wroniszewska: k.wroniszewska@zsm.torun.pl

