Regulamin IV Podkarpackiego Konkursu Instrumentów
Dętych Drewnianych w Kamieniu
1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Kamieniu oraz
Stowarzyszenie ArtKam
2. Termin konkursu: 14-15 maja 2019
3. Miejsce przesłuchań konkursowych: Aula Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kamieniu
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas fletu, oboju, klarnetu, fagotu
i saksofonu szkół muzycznych I stopnia regionu podkarpackiego,
w następujących kategoriach:
Kategoria I – uczniowie klas I-II cyklu 6-letniego i I cyklu 4-letniego
Kategoria II – uczniowie klas III-IV cyklu 6-letniego i II-III cyklu 4-letniego
Kategoria III – uczniowie klas V-VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego
5. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatorów
6. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zgłoszenia się na przesłuchania
co najmniej godzinę przed występem
7. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów
konkursu.
8. Jury będzie nagradzać najlepsze prezentacje tytułem Złotego Laureata, Srebrnego
Laureata lub Brązowego Laureata, w zależności od punktacji.
9. Osoby nagrodzone otrzymują dyplomy laureatów, pozostali uczestnicy dyplomy za
udział
10. Dopuszczalne są wszelkie pozaregulaminowe wyróżnienia i nagrody zatwierdzone
przez Organizatorów
11. Ogłoszenie wyników 14 i 15 maja 2019 w Auli SM I st. w Kamieniu
Program konkursu:
Każdy uczestnik wykonuje dwa utwory zróżnicowane stylistycznie.
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 8 minut.
Warunki zgłaszania uczestników:
1. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny, który będzie
dostępny na stronie internetowej http://muzyczna.net
2. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 22.04.2019 do ostatecznego terminu
nadsyłania zgłoszeń tj. 30.04.2019

3. Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób więc o zakwalifikowaniu
do przesłuchań decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Przesłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
5. Uczestnicy konkursu wnoszą wpisowe w wysokości 50 zł od osoby na konto:
Stowarzyszenie Artystyczne ArtKam
Kamień 376, 36-053 Kamień
Nr Rachunku:
83 9170 0005 2001 0008 4299 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika

6. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
7. Harmonogram prezentacji konkursowych będzie przesłany pocztą e-mail
do uczestników na adres podany w zgłoszeniu.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych w celach wynikających z regulaminu.
9. W celach promocyjnych i reportażowych, Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania, rejestrowania
prezentacji w dostępnych technikach audiowizualnych i do upubliczniania
zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji.

Informacji dotyczących organizacji i regulaminu konkursu udziela:
Michał Bemben
tel.: 664 289 103
e-mail: konkurs@muzyczna.net

