
W związku z coraz trudniejszą sytuacją pandemiczną, za zgodą Centrum Edukacji 

Artystycznej XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki Fortepianowej 

przeprowadzona zostanie w formie online. Termin wysyłania zgłoszeń został przesunięty do 

20 listopada 2021 r.  
 

Nagrania konkursowe należy umieścić na kanale YouTube, a linki do nagrań przesłać do 

6 grudnia 2021 roku na adres: kkf@zsm.torun.pl 

 

 

 

Parametry nagrania audio-video: 

1. Dokonane nagranie należy umieścić w serwisie YouTube w możliwie wysokiej jakości 

(preferowany format to 1080p).  

2. W tytule nagrania należy podać:  

 skróconą nazwę konkursu: XV OKKF  

 (imiona i) nazwiska wykonawców (członków zespołu) 

 nazwę szkoły (może być skrót), którą reprezentuje duet lub zespół 

    

3. W opisie nagrania należy podać: 

 pełną nazwę szkoły oraz wszystkich wykonawców 

 program w kolejności wykonywania  

4. Nie należy umieszczać napisów w samym nagraniu audio-video, jedynie w tytule i opisie 

na YouTube. 

5. Program Konkursu powinien być nagrany w całości, przy pomocy jednej nieruchomej 

kamery, bez cięć montażowych w trakcie wykonywania programu i bez modyfikacji 

ścieżki dźwiękowej.  

6. Nagranie musi być wykonane w planie pełnym obejmującym wszystkich uczestników 

ze szczególnym uwzględnieniem aparatu gry. 

7. Nagranie musi przedstawiać całe sylwetki osób wykonujących program umożliwiając 

identyfikację uczestników. 

8. Dopuszcza się wykonanie nagrania w dowolnych warunkach lokalowych (należy unikać 

filmowania na tle okien w ciągu dnia, gdyż wykonawca i jego instrument mogą być 

niewidoczne), uwzględniając parametry akustyczne umożliwiające Jury obiektywną ocenę 

wykonania. 

9. Rekomenduje się zastosowanie zewnętrznych mikrofonów w celu poprawy jakości audio, 

jednak muszą one być podczas nagrania podłączone do kamery. Dopuszcza się podłączenie 

mikrofonów do kamery za pomocą urządzeń zewnętrznych (mikser, rejestrator dźwięku 

itp). Dołączenie nagrania audio do obrazu w procesie postprodukcji może stanowić 

podstawę do dyskwalifikacji uczestnika. 

 

mailto:kkf@zsm.torun.pl


 Udostępnienie nagrania: 

1. Link do nagrania w serwisie YouTube należy przesłać mailem do 6 grudnia 2021 r. na 

adres szkoły: kkf@zsm.torun.pl Każdy uczestnik przesyła tylko jeden link.  

2. Nagrania muszą mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną 

możliwość komentowania i oceniania. 

3. Instrukcja dotycząca szczegółów zamieszczania nagrania konkursowego na YouTube 

powinna być zrealizowana wg podanego załącznika nr 4. 
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