ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
I I II STOPNIA NR 3 IM. GRAŻYNY BACEWICZ W WARSZAWIE

XI MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIA Z GITARĄ
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
28.11.2018 r.

Regulamin:
1. Organizatorem XI Międzyszkolnych Spotkań z Gitarą dla uczniów szkół
muzycznych I stopnia jest Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół
Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie,
ul. Tyszkiewicza 42.
2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji
i konfrontacji swoich umiejętności gry na gitarze, wymiana doświadczeń
metodycznych między pedagogami oraz popularyzacja gitary klasycznej
i muzyki gitarowej.
3. Otwarte dla publiczności przesłuchania odbędą się w sali koncertowej szkoły
w dniu 28 listopada 2018 r.
4. Przesłuchania przeznaczone są dla uczniów publicznych i niepublicznych
szkół muzycznych I stopnia z województwa mazowieckiego.
5. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w następujących grupach:
grupa I – uczniowie klasy II cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego,
grupa II – uczniowie klasy III i IV cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu
4-letniego,
grupa III – uczniowie klasy V cyklu 6-letniego oraz klasy III cyklu 4-letniego,
grupa IV – uczniowie klasy VI cyklu 6-letniego oraz klasy IV cyklu
4-letniego.
6. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch utworów
o zróżnicowanym charakterze.
Program należy wykonać z pamięci.
7. Zasady punktacji i udzielania wyróżnień ustalają Jurorzy w oparciu o odrębny
regulamin. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.
8. Wszyscy zgłoszeni uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Najlepsze wykonania będą nagrodzone wyróżnieniami.
9. Przesłuchania zakończą się uroczystym wręczeniem dyplomów i wyróżnień.
Dyplomy będą do odebrania wyłącznie w dniu konkursu i nie będą wysyłane.
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Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 60 zł. na konto:
Fundacja Harmonia im. Grażyny Bacewicz
01-172 Warszawa, ul. Tyszkiewicza 42
nr rachunku 06 1240 6292 1111 0000 5019 8379
z tytułem wpłaty „Konkurs gitarowy listopad 2018 r.” + imię i nazwisko
uczestnika.
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie internetowej
http://mszg.waw.pl w terminie do 9 listopada 2018 r. Do zgłoszenia
należy załączyć dowód wpłaty w postaci skanu lub pliku w formacie PDF.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega
zwrotowi.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.
4. Po zakończeniu przesłuchań odbędą się warsztaty orkiestry gitarowej złożonej
z uczestników konkursu. Efekt swojej pracy orkiestra zaprezentuje podczas
uroczystego ogłoszenia wyników. Materiały nutowe zostaną rozesłane
uczestnikom pocztą elektroniczną niezwłocznie po zgłoszeniu na konkurs.
5. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne
do wzięcia udziału w konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie
z przepisami Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych –
Dz. U. 2018 poz. 1000. Zgłoszenie uczestnika przez rodzica lub nauczyciela
jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku uczestnika oraz jego
imienia i nazwiska w materiałach dotyczących konkursu oraz promocji
wydarzenia (zdjęcia, filmy, relacje prasowe itp.)
6. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej
szkoły http://bacewicz.edu.pl/ do 20 listopada 2018 r.
7. Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa instrumentów i akcesoriów firmy
Interton Classic.
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