
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„MŁODZI WIRTUOZI FORTEPIANU”

POZNAŃ, 22-23.04.2017

Regulamin

1.Organizatorami Konkursu są:
- Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej (www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl,
  email: pianistyczny.stowarzyszenie@op.pl)
- Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego
- Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
- Dyrektorem Konkursu jest dr hab. Hanna Holeksa

2.Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 22.04 – 23.04.2017 r., w Sali Kameralnej 
Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im.M.Karłowicza w Poznaniu, 
ul. Solna 12.

3.Uczestnicy Konkursu występować będą w 4 grupach wiekowych:
- grupa I - uczniowie klas 1-2 szkół muzycznych I stopnia
- grupa II - uczniowie klas 3-4 szkół muzycznych I stopnia
- grupa III - uczniowie klas 5-6 szkół muzycznych I stopnia
- grupa IV – uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia

4.Ilość uczestników jest ograniczona, decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.

5.Występy uczestników będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą wybitni polscy pianiści i 
pedagodzy. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi 
Kaliszewskiej.

6.Zasady punktacji i rozdziału nagród Jury ustala w oparciu o następujący regulamin:
Uczestnicy oceniani będą w skali 0-100 pkt.
- I nagroda 90-100 pkt 
- II nagroda 80-89 pkt
- III nagroda 70-79 pkt
- IV nagroda 60-69 pkt
- wyróżnienie 50-59 pkt

Punktacja konkursowa (średnia punktacji każdego uczestnika) będzie zamieszczona na stronie 
internetowej Stowarzyszenia.

7.Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy będą możliwe do odebrania wyłącznie podczas uroczystości 
wręczenia nagród.

8.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9.Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej. Przesłuchania wszystkich grup 
rozpoczną się od wcześniej wylosowanej przez organizatorów litery alfabetu. Uczestnikom 
zapewnia się krótką próbę akustyczną.
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10.Szczegółowy harmonogram Konkursu i prób zostanie opublikowany po zamknięciu listy.

11.Uczestnicy powinni zgłosić się do biura Konkursu najpóźniej na 30 minut przed planowanym 
czasem występu.

12.Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom oraz ich osobom towarzyszącym rezerwacji miejsc 
noclegowych w Poznaniu.

13.Wpisowe wynosi 100 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia im. Jadwigi 
Kaliszewskiej : 33 1020 4027 0000 1402 1365 7822, po otrzymaniu potwierdzenia od 
organizatorów o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie. 
W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

14.Zgłoszenia uczestników należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2017 
drogą elektroniczną, na adres: pianistyczny.stowarzyszenie@op.pl. 

15.Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji audio i video występów konkursowych oraz 
koncertu laureatów.

16.Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz akceptacją 
niniejszego regulaminu.

Program konkursu:

Utwory wybrane przez uczestnika, zróżnicowane pod względem epoki i stylu.
Czas prezentacji konkursowych:
Grupa I – do 6 minut;
Grupa II – do 8 minut
Grupa III – do 10 minut
Grupa IV – do 12 minut

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. 
W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo przerwać prezentację konkursową.
Program Konkursu należy wykonać z pamięci.


