Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu
Młody Waltornista

§1
II Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (zwany dalej Konkursem) odbędzie się w dniach
16 -17 czerwca 2018 r. w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach w ramach IV Akademii Młodego Waltornisty.
§2
Organizatorami II Ogólnopolskiego Konkursu Młody waltornista są:
- Centrum Edukacji Artystycznej
- Zespół Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
- Portal internetowy waltornia.pl

§3
Celem Konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
- stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich gry oraz zachęcanie ich do dalszego kształcenia
muzycznego,
- konfrontację poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
- merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli,
- popularyzację gry na waltorni wśród dzieci i młodzieży,

§4
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych.

§5
Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych:
- I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2008 i później,
- II grupa dla uczestników urodzonych w latach 2005-2007,
- III grupa dla uczestników urodzonych w latach 2002-2004.

§6
Uczestnicy Konkursu wykonują następujący program :
- I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu.
Czas trwania całego programu do 5 minut,
- II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu.
Czas trwania całego programu 6-8 minut,

- III grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu.
Czas trwania całego programu 8-12 minut.
§7
W skład Jury wchodzą nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie.
Pracę Jury Konkursu reguluje osobny dokument.
§8
Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem lub wcześniej zgłaszają potrzebę
występu uczestnika konkursu z akompaniatorem zapewnionym przez Organizatorów.
§9
Organizatorzy nie pokrywają kosztów: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,
pedagogów, akompaniatorów i opiekunów.
§ 10
Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego
dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 20 maja 2018 r.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych
z organizacją konkursu i przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie
wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych
Organizatora.
§ 11
Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatorów.
Aktualne informacje dotyczące Konkursu będą sukcesywnie umieszczane na stronie
www.amw.waltornia.pl. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną
umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl do dnia 03 czerwca 2018 r.

§ 12
Przesłuchania Konkursowe są otwarte dla publiczności
§ 13
Wyznaczeni przez Organizatorów Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu
podczas Koncertu Galowego w dniu 17 czerwca 2018 r.

