Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń do
Koncertów szkół II stopnia ZPSM nr 1
w roku szkolnym 2021/2022
1. Koncerty odbędą się w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1 w następujących
terminach:
Nazwa szkoły

Termin koncertu

OSM II st. im. M. Sawy

22.03.2022

OSM II st. im. Z. Brzewskiego

15.03.2022

PSM II st. im. J. Elsnera

08.04.2022

2. Do koncertów mogą zgłaszać się wszyscy uczniowie danej szkoły.
3. Zgłoszenia można składać w dwóch kategoriach:
a. instrument solo lub z towarzyszeniem fortepianu
b. zespół kameralny
4. Kandydat / zespół dokonuje/ją wyboru repertuaru w porozumieniu z
Pedagogiem (jego podpis wymagany jest na Karcie Zgłoszenia).
5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
6. Program powinien być wykonany z pamięci według kolejności zamieszczonej
na Karcie Zgłoszenia. W kategorii zespół kameralny program może być
wykonywany z nut.
7. Zespół kameralny może składać się z uczniów wszystkich 3 szkół II st.
8. Obowiązują następujące terminy składania zgłoszeń:
Nazwa szkoły

Termin zgłoszeń

OSM II st. im. M. Sawy

6.03.2022

OSM II st. im. Z. Brzewskiego

25.02.2022

PSM II st. im. J. Elsnera

20.03.2022

9. Karta Zgłoszenia kandydata stanowiąca załącznik nr 1a do Regulaminu oraz
zespołu stanowiąca załącznik nr 1b musi zawierać życiorys artystyczny do 2
tys. znaków. W przypadku niewypełnienia życiorysu artystycznego przez
kandydata lub zespół, udział w koncercie będzie niemożliwy.
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kandydatów/zespoły, na podstawie osiągnięć konkursowych i artystycznych.
11. Integralną częścią Karty Zgłoszenia jest Oświadczenie o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystania jego
wizerunku.
12. Karty zgłoszeń należy składać mailowo na adres Kancelarii szkoły
(kancelaria@miodowa.edu.pl) przestrzegając podanych w p. 8 Regulaminu
terminów. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.miodowa.edu.pl
w zakładce „Aktualności” i w kancelarii Szkoły od pon. do pt. w godzinach
10-18.
13. Zgłoszone Zespoły Kameralne składające się z uczniów różnych szkół, mogą
wziąć udział w wybranym przez siebie koncercie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminów koncertów
podanych w niniejszym Regulaminie.
15. Nadesłanie w terminie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia jest
równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem wszystkich
punktów niniejszego Regulaminu.

