
Ogólnokształcąca  Szkoła Muzyczna
I-go stopnia im. prof. Marka

Jasińskiego w Szczecinie

zaprasza do udziału w

 X WIOSENNYM KONKURSIE GITAROWYM
23-25 marca 2018r.

ADRES BIURA KONKURSU:
Ogólnokształcąca  Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. prof. Marka Jasińskiego 
ul. Bolesława Śmiałego 42-43
70-351 Szczecin 
tel.91 484-43-24
fax.91 484-79-17
e-mail : osmis@miasto.szczecin.pl

KOORDYNATOR  KONKURSU:
Beata Vykysala 
Tel.+48 606- 649 -840
e-mail :beavyk@wp.pl

Informacja o Konkursie
Kolejna edycja konkursu, która odbędzie się w marcu przyszłego roku z uwagi na prace remontowe na
Zamku Książąt Pomorskich prawdopodobnie zostanie skrócona do dwóch dni. O tym fakcie
organizatorzy poinformują państwa  na początku roku 2018. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia o ośmio, sześcio i
czteroletnim cyklu nauczania. 
 
I. Konkurs jest jednoetapowy i przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

- konkurs solistów 
- konkurs zespołów kameralnych z udziałem gitary

1.GRUPA I : klasy I i II cyklu ośmioletniego, sześcioletniego oraz klasa  I cyklu czteroletniego
Program dowolny                         
                                           Czas trwania występu do 5 minut

2.GRUPA II : klasy III i IV cyklu ośmioletniego, sześcioletniego oraz klasa  II cyklu 
czteroletniego
Program:
- do wyboru  2 zróżnicowane technicznie  etiudy  L.Brouwera  Estudios Sencillos nr 1-10 
- program dowolny
                                          Czas trwania występu od 6-8 minut

3.GRUPA III : klasy V -VII cyklu  ośmioletniego, sześcioletniego  oraz klasy III i IV cyklu 
czteroletniego 
Program:
- jedna etiuda do wyboru z cyklu Estudios Sencillos L.Brouwera nr 11-20  lub  etiuda M.Carcassiego 
z op.60
- co najmniej  2 zróżnicowane części  z form do wyboru : sonatina, sonata bądź suita
- program dowolny
                                       Czas trwania występu od 8-10 minut
Soliści cały program  muszą wykonać z pamięci!

3.Grupa III :Zespoły kameralne (dowolny skład)  z udziałem gitary
   Program dowolny (może być wykonany z nut)

                                        Czas trwania występu do 10 minut

mailto:osmis@miasto.szczecin.pl


WARUNKI UCZESTNICTWA :

 I . Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną osoby, które do dnia 28.02.2018r.. prześlą
    kartę uczestnictwa wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego.
Liczba uczestników jest ograniczona! Przekroczenie powyższego terminu jest równoznacznie
z niedopuszczeniem uczestnika do udziału w konkursie.

II. Wysokość wpisowego :
- solista – 80 zł 
- zespół kameralny – 100 zł 

III. Wpisowe należy wpłacić na konto i dołączyć kopię dowodu wpłaty do karty zgłoszenia:
RADA RODZICÓW przy OSM

16 1440 1143 0000 0000  1225 0371 Bank PKOBP
    z adnotacją „ X  Wiosenny Konkurs Gitarowy” + imię i nazwisko  uczestnika bądź skład 
zespołu.

 IV. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 V.  O przyjęciu do konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni do dnia 11.03.2018r.
 VI.   Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
VII . Zmagania konkursowe oceniać będzie Jury: przewodniczący Profesor Oświaty Marek Zieliński
        oraz członkowie  dr Anna Pietrzak oraz  mgr Jarosław  Kocoń .   
VIII. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
 IX.  Członkowie jury nie mogą zgłaszać do konkursu swoich uczniów.
 X.   Nauczyciele otrzymają informację o punktacji swoich uczniów.
XI.  Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów przewidziane
         są  nagrody.
XII . Ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę wieczorem 24.03.2018r..

KOSZTY UCZESTNICTWA
I. Koszty przejazdu , wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy bądź instytucje 
   delegujące.
II. Rezerwację noclegów i wyżywienia uczestnicy załatwiają samodzielnie. Poniżej podaję 
    adresy:
   - Hotel Elka-sen al.3-go Maja 1A, tel.91 433-56-04 ( pokoje  od 2 do 4 osobowych)
   - Hotel Gryf  AL.Wojska Polskiego 49,Tel.91 480-84-00 (blisko szkoły)
   - Pokoje INTEGRO ul.Mickiewicza 34B, Tel.609- 744 -816  lub 601- 700 -882 ( blisko szkoły)

Organizatorzy zarezerwowali w/w hotelach pewną pulę pokoi, ale ze względu na ograniczoną
ilość miejsc, proszę noclegi rezerwować z wyprzedzeniem, najlepiej do 28.02.2018r. Po tym
terminie w/w hotele mogą już nie dysponować  wolnymi  pokojami. Proszę podczas zamawiania
noclegów powoływać się na Wiosenny Konkurs Gitarowy.


