Regulamin
VI Konkursu Zespołów Fortepianowych
"Na cztery ręce i więcej"
28 lutego 2022 r.
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
M. K. Ogińskiego w Miechowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I st. im.
M. K. Ogińskiego w Miechowie „LEGATO”.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja zespołu fortepianowego jako formy
muzykowania, konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych
I stopnia, wymiana doświadczeń pedagogów oraz poszerzenie znajomości
literatury fortepianowej.
3. Patronat honorowy Konkursu obejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.
4. Patronat medialny Konkursu obejmują Gazeta Miechowska i Wieści
Miechowskie.
5. Konkurs odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. w auli PSM I st. w Miechowie.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Przesłuchania zespołów odbędą się w trzech grupach:
 I grupa - klasy I, II cyklu sześcioletniego oraz klasa I cyklu czteroletniego
 II grupa - pozostałe klasy cyklu sześcioletniego i klasy II-IV cyklu
czteroletniego.
 III grupa – klasa VII i VIII szkół muzycznych ogólnokształcących.
8. Zespół złożony z uczniów różnych grup, zostanie zakwalifikowany do grupy
starszej.
9. W przypadku dużej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do
rozdzielenia grup.
10. Przesłuchania konkursowe są otwarte.
11. Program Konkursu obejmuje wykonanie dwóch utworów o kontrastującym
charakterze lub jednego utworu o dwóch kontrastujących częściach na zespół
fortepianowy (na jeden fortepian) z dowolnej epoki (dopuszcza się własne
opracowania utworów).
12. Program można wykonać z nut.
13. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
14. Nuty prezentowanych utworów muszą być dostępne dla Jury.
15. W pracach jury biorą udział nauczyciele zespołów, które zajęły pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach w poprzedniej edycji Konkursu, jeden reprezentant
PSM I st. w Miechowie oraz Przewodniczący Jury i Sekretarz. Przewodniczącego
Jury, reprezentanta PSM I st. w Miechowie i Sekretarza powołuje Organizator.
16. Jury ocenia zespoły w skali 0-25 punktów. Członkowie Jury nie mogą przyznawać
punktów przygotowanym przez siebie zespołom.
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17. Pierwsze miejsce w każdej grupie zdobywa zespół z najwyższą ilością punktów.
18. Przewodniczący Jury może przyznać Nagrodę Specjalną.
19. Obrady Jury i przydział nagród i wyróżnień są przeprowadzone jawnie w
obecności wszystkich Członków Jury.
20. Ocenie prezentacji podlegają:
 zgodność z tekstem
 umiejętność wspólnego muzykowania
 interpretacja utworu
 wrażenie artystyczne
 stopień trudności w stosunku do wymagań programowych danej klasy.
21. W przypadku kwestii spornych rozstrzygający głos ma Przewodniczący Jury.
22. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
23. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zespołów.
24. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania wybranych nagród i wyróżnień oraz
do dzielenia ich na zasadzie ex aequo.
25. Każdy uczeń otrzymuje Dyplom Uczestnictwa, a uczniowie nagrodzeni dodatkowo
nagrody rzeczowe i Dyplomy Laureatów.
26. Podczas Koncertu Laureatów zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz wręczone
Dyplomy i nagrody.
27. Laureaci Konkursu zobowiązani są do czynnego udziału w Koncercie Laureatów.
28. Zgłoszenia prosimy nadsyłać wyłącznie mailem na załączonej „Karcie zgłoszenia”
(do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.psm.miechow.pl) w
terminie do 17 lutego 2022 r. na adres:
adres e-mail: sekretariat@psm.miechow.pl
29. Wpisowe w wysokości 100 zł. od każdego zespołu należy wpłacić na konto
bankowe Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I st. im. M. K. Ogińskiego w
Miechowie „LEGATO” do dnia 17 lutego 2022 r., podając nazwę konkursu,
nazwiska członków zespołu i szkołę.
Nr konta: 58 8591 0007 0200 0793 8922 0001
30. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
31. Harmonogram przesłuchań zostanie podany w dniu 22 lutego 2022 r. na stronie
internetowej szkoły w zakładce VI Konkurs Zespołów Fortepianowych "Na
cztery ręce i więcej".
32. Zespoły występują w kolejności alfabetycznej. O porządku przesłuchań decyduje
nazwisko pierwszego podanego w składzie zespołu ucznia.
33. Koszty podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
34. Dodatkowych informacji udziela: Joanna Sznajder: tel. kom. 504 003 797, oraz
sekretariat szkoły: 41 383 16 30.
35. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w
Miechowie. Administrator Danych - przetwarzać będzie dane osobowe Uczestnika
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tylko i wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i jego promocji, Zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Koncert ma charakter publiczny, wypełnienie i wysłanie formularza przez
uczestnika oznacza wyrażenie zgody na publikowanie swojego wizerunku przez
Organizatora w celach relacji z Konkursu i Koncertu oraz jego promocji na
wszelkich nośnikach Internetu, w prasie.
Wypełnienie i wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Konkursu i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
przez Organizatora.
Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Państwową Szkołę Muzyczną I st.
w Miechowie autorskie prawa majątkowe związane z:
 nagraniami prezentacji konkursowych wykonanych podczas Koncertu
Laureatów,
 wizerunkiem uczestników utrwalonym podczas rejestracji fotograficznej
Konkursu
Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez
Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Miechowie w sposób nieograniczony czasowo
i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie w
każdej technice, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet, publiczne
odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne, równoczesne i integralne
transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana
będzie przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Miechowie lub podmioty przez
nią uprawnione.
Za dokonane w celach promocji Konkursu nagrania i ich rozpowszechnianie
uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.

3

