REGULAMIN KONKURSU

1.
2.
3.

Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2020 r. w formie online.
Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego oraz Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
Celem konkursu jest:
 prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
 mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich
umiejętności
 upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
 wymiana doświadczeń między pedagogami
 eliminowanie tremy z występów uczniów
 aktywizacja społeczności szkolnej w dobie pandemii i nauczania zdalnego

4.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów
zgłoszeni do konkursu, za wyjątkiem laureatów nagrody głównej poprzednich edycji
Konkursu o Laur Szkoły.

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się:
 bez podziału na grupy wiekowe
 na podstawie nadesłanych nagrań
6.

Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać program dowolny, którego czas
trwania powinien zawierać się w 5 minutach. Program nie musi być wykonany z
pamięci. Instrumentaliści mogą prezentować program solo, bez akompaniamentu.
Warunkiem uczestnictwa jest nagranie prezentacji tak, aby była widoczna sylwetka
grającego. Nagranie nie może być poddane jakiejkolwiek obróbce ani montażowi. W
przypadku prezentacji programu składającego się z paru utworów lub części każda z
nich może być nagrana osobno.

7
Nie dopuszcza się wykonywania utworu prezentowanego przez danego uczestnika
podczas wcześniejszej edycji konkursu.
8.
9.

Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
Decyzje Jury są niepodważalne.
Kryteria ocen:
 prawidłowy warsztat
 interpretacja utworu
 autoprezentacja wykonawcy

10.

Prowadzona będzie punktacja indywidualna. Jury w ocenie bierze pod uwagę wiek
oraz stopień zaawansowania grającego.

11. Nagrody:
 Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY
 Mogą zostać przyznane dwie równorzędne nagrody LISTKI LAUROWE
 Wyróżnienia I i II stopnia
Nagrody zostaną przyznane według uznania Jury, na podstawie punktacji.
12. Zgłoszenia uczestników przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie
internetowej szkoły https://psmkoscian.com do dnia 5 grudnia 2020 r.
Nagrania można dostarczać wyłącznie zdalnie w sposób przewidziany przez
organizatora za pomocą aplikacji WhatsApp, WeTransfer lub OneDrive do dnia
9 grudnia 2020 r. Szczegóły techniczne zostaną podane w terminie późniejszym.
Uczestnicy proszeni są o stosowanie poziomego kadru podczas nagrywania.
Zgłoszenia może dokonać pedagog, rodzic jak również sam zainteresowany uczeń.
13. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r.
14. Koncert laureatów online będzie dostępny na stronie internetowej PSM Kościan i na
szkolnym profilu Facebook. Nagrody i dyplomy dla laureatów będą do odbioru w
siedzibie PSM w Kościanie w ustalonych terminach. Dyplomy uczestnictwa zostaną
przesłane w formie elektronicznej.
15. Laureat poprzedniej edycji Konkursu o Laur Szkoły będzie miał możliwość
zaprezentowania się podczas koncertu laureatów online zamykającego 17. Konkurs o Laur
Szkoły 2020.
16. Koordynator konkursu Agnieszka Panas e-mail: apanas@psmkoscian.com

