PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W WARSZAWIE

VII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I stopnia
„Gitarowe

NasTroje”

4 czerwca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym
Szkół Muzycznych I stopnia. Organizatorzy konkursu stawiają sobie za cel promowanie
młodych, utalentowanych gitarzystów z całej Polski, integrację środowiska gitarowego,
wymianę doświadczeń artystycznych pomiędzy uczniami oraz pedagogami, popularyzację
muzyki gitarowej.
REGULAMIN
1. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Szkół Muzycznych I stopnia
jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w
Warszawie.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 r. w budynku Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego, przy ul. Globusowej 24
w Warszawie.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych I
stopnia.
4. Przesłuchania będą się odbywać w czterech grupach:
Grupa I: uczniowie klas II–IV cyklu sześcioletniego ( czas do 5 min. )
Etiuda
Utwór dowolny
Grupa II: uczniowie klas V–VI cyklu sześcioletniego ( czas do 12 min. )
Etiuda,
Utwór klasyczny (1 wybrana część sonaty, sonatiny lub wariacje) lub utwór dawny
Utwór dowolny
Grupa III: uczniowie klas I–II cyklu czteroletniego ( czas do 6 min.)
Etiuda
Utwór dowolny
Grupa IV: uczniowie klas III–IV cyklu czteroletniego ( czas do 12 min. )
Etiuda
Utwór klasyczny (1 wybrana część sonaty, sonatiny lub wariacje) lub utwór dawny
Utwór dowolny

Cały program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest
dowolna.
•
•
•
•

Przesłuchania konkursu odbywać się będą w obecności publiczności.
Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają Jurorzy. Decyzje Jury są nieodwołalne
i ostateczne.
Wyklucza się możliwość oceniania przez członków Jury swoich uczniów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa. Laureaci otrzymają dyplom
laureata oraz nagrody.

Warunki uczestnictwa:
1. Wpisowe w wysokości 150 zł prosimy wpłacać na konto PSM I st. nr 5:
NBP O.O. 39 1010 1010 0122 2113 9134 0000 z dopiskiem
„Darowizna na cele statutowe” oraz nazwiskiem uczestnika.
Wpisowe nie podlega zwrotowi z powodu rezygnacji uczestnika lub
w przypadku innych zdarzeń losowych uczestnika.
2. Kartę zgłoszenia wypełnioną pismem komputerowym w tytule:
Zgłoszenie na konkurs ,,Gitarowe NasTroje” wraz z dowodem wpłaty prosimy
przesyłać
do 21 maja 2020 roku na adres e-mail:
wieniawski5@gmail.com.
lub adres szkoły:
PSM I st. nr 5 im .H. Wieniawskiego,
02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24
Karty zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą przyjmowane.
Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły
tel./fax: 22 863 73 02,
e-mail: wieniawski5@gmail.com

