XII Ogólnopolski konkurs dla uczniów wszystkich specjalności „Mały czy duży wirtuoz?”
Warszawa, 11-12 marca 2019 r.
Regulamin
1. Organizatorem przesłuchań jest PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego pod patronatem
Fundacji Inicjatyw Kulturalnych – Włochy.
2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci już od najmłodszych lat do prezentacji swoich
umiejętności w grze na instrumencie, przyzwyczajanie się do kontaktu z publicznością
i występów na dużej scenie, rozbudzenie w dzieciach współzawodnictwa i porównanie
swoich osiągnięć.
3. Występy odbędą się w dniach 11-12 marca 2019 roku w sali koncertowej PSM I st. nr 5
im. H. Wieniawskiego w Warszawie, ul. Globusowa 24.
4. Konkurs odbywa się w każdym roku szkolnym.
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VI cyklu 6-letniego i I – IV cyklu 4-letniego
Szkół Muzycznych I st. wszystkich specjalności instrumentalnych.
6. Obowiązuje ograniczona ilość zgłoszeń do 10 uczestników z jednej szkoły.
7. Przesłuchania odbędą się jednorazowo i publicznie.
8. Kolejność występów określają organizatorzy konkursu.
Plan przesłuchań nie będzie zmieniany na życzenie zainteresowanych.
9. W programie należy wykonać z pamięci dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu:
- temat z wariacjami (lub aria z wariacjami)
oraz
- taniec (dowolny).
Dopuszczalne jest również wykonanie etiudy w formie tematu z wariacjami bez
akompaniamentu.
Pianiści, gitarzyści, akordeoniści i harfiści wykonują program solo.
10. Jury konkursu powołuje organizator konkursu.
11. Jury wyłoni najlepszych wykonawców i ustali kolejność miejsc.
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
12. Laureaci nagród Gran Prix z poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie.
13. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.
14. Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi po zakończeniu każdego dnia przesłuchań.
15. Wpisowe w wysokości 100 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.

16. Kartę zgłoszeniową wypełnioną pismem komputerowym w tytule „Zgłoszenie na konkurs
Mały czy duży wirtuoz?” wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do 22 lutego 2019
roku na :
e-mail: wieniawski5@gmail.com
lub adres pocztowy szkoły:
PSM I st. nr 5 im .H. Wieniawskiego,
02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24.

Karty zgłoszeniowe bez dowodu wpłaty nie będą przyjmowane.
Inicjatorem konkursu jest p. Hanna Kacprzak – Ryfczyńska.

