III WARSZAWSKIE SPOTKANIA PIANISTYCZNE
Z FELIKSEM RYBICKIM
REGIONU MAZOWIECKIEGO
WARSZAWA - MARZEC 2018
Regulamin
1. III Warszawskie Spotkania Pianistyczne z Feliksem Rybickim odbędą się 24.03.2018r.
w ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie ul. Tyszkiewicza 42.
2. Spotkania skierowane są do wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia.
3. Warszawskie Spotkania odbywają się co dwa lata.
4. Celem Spotkań jest:
- popularyzacja muzyki fortepianowej Feliksa Rybickiego;
- prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów regionu mazowieckiego;
- wymiana doświadczeń pedagogicznych;
- podnoszenie poziomu fortepianowej sztuki wykonawczej.
5. Spotkania są jednoetapowe i obejmują 3 grupy wiekowe:
grupa I - uczniowie kl. 1 i 2 cyklu 6 - letniego
grupa II - uczniowie kl. 3 i 4 cyklu 6 - letniego
oraz uczniowie kl. 1 i 2 cyklu 4 - letniego
grupa III - uczniowie kl. 5 i 6 cyklu 6 - letniego
oraz uczniowie kl. 3 i 4 cyklu 4 - letniego.
6. Wymogi repertuarowe:
Zarówno I, II jak i III grupa wykonuje trzy utwory:
grupa I: utwór polifonizujący
oraz dwa utwory dowolne o odmiennym charakterze, w tym jeden
obowiązkowo Feliksa Rybickiego;
grupa II: utwór polifoniczny
oraz dwa utwory dowolne o odmiennym charakterze, w tym jeden
obowiązkowo Feliksa Rybickiego;
grupa III: utwór polifoniczny 2 lub 3-głosowy
oraz dwa utwory dowolne o odmiennym charakterze, w tym jeden
obowiązkowo Feliksa Rybickiego.
Program należy wykonać z pamięci.
Całkowita prezentacja nie może przekroczyć 10 minut.
7. Przesłuchania odbędą się w sali koncertowej ZPOSM I i II st. nr 3 w Warszawie,
ul. Tyszkiewicza 42 i będą otwarte dla publiczności.
8. Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów.

9. Uczestników oceniać będzie Jury.
10. Decyzje Jury są ostateczne.
11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody.
12. Zgłoszenia do Spotkań należy przesłać w postaci załącznika w formacie doc lub docx,
zapisanego w programie Microsoft Word, pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@bacewicz.edu.pl w terminie do 28.02.2018r.
13. Wpisowe w kwocie 100 zł należy przesłać na konto:
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3
im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
72 1010 1010 0142 0913 9130 0000 /z dopiskiem: „Spotkania”/.
Dowód wpłaty należy przesłać razem z kartą zgłoszenia.
14. W razie rezygnacji z uczestnictwa - wpisowe nie podlega zwrotowi.
15. Przejazd uczestnicy Spotkań organizują we własnym zakresie
(istnieje możliwość zamówienia obiadu w szkole - zamówienie na obiad należy
wpisać w karcie zgłoszenia).
16. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników Spotkań,
fotografowania i rejestrowania występu w dowolnych technikach audiowizualnych
oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w
prasie, radio i telewizji w związku z działaniami związanymi z Konkursem, a także w
celach reportażowych i promocyjnych.
17. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej muzycznej imprezie.
Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod nr tel. 22 632-10-09 (wewn.107).
Szczegółowy program Spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły:
www.bacewicz.edu.pl do dnia 14.03.2018 r.

W imieniu organizatorów
Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych
mgr Teresa Robak

