
           REGULAMIN VIII KONKURSU PIANISTYCZNEGO 2017

                             20 MAJ 2017
1. Rejestracja do dnia: 12 maj  2017

2. Miejsce: Chopin Theatre 1543 W Division St, Chicago IL 60642

3. Uczestnik musi przygotować dwa utwory: 

                       1) etiuda, sonatina lub utwór o odpowiednim zaawansowaniu technicznym 

                       2) dowolny 

Zachęcamy do wybrania utworów kontrastujących ze sobą charakterem. 

4. Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych, które będą podzielone na grupy wg lat nauki:

I Grupa do 7 lat     II Grupa: 8-10 lat     III Grupa: 11-13 lat  IV Grupa: 14 -17 lat  

    II „a” – do 3 lat nauki                   III „a” – do 3 lat nauki   

                             II „b” – 3 lata i więcej                   III „b” – 3 lata i więcej

* IV grupa odbędzie się  jeżeli napłynie co najmniej 5 zgłoszeń.    

5.  Organizatorzy  wraz  z  jurorami  roszczą  sobie  prawo  do  połączenia  podgrup  w  przypadku  małej  ilości  

zgłoszeń.

 6. Limity czasowe: I Grupa – do 4 min, II Grupa – do 6 min, III Grupa – do 7 min, IV Grupa – do 8 min. 

7.  Utwóry należy grać bez powtórek !!!!

 8. Uczestnik zaobowiązany jest do przyniesienia nut z ponumerowanymi taktami i pozostawienie ich na 

 stoliku jury przed rozpoczęciem swojej grupy. Prosimy pamiętać o odebraniu nut po konkursie. 

 Pozostawione nuty nie będą wysyłane. 

9. Ocenie będzie podlegać: technika, dynamika, artykulacja, rytm, interpratacja, pamięć oraz ogólne wrażenie.

  Punktacja od 0-3 w każdej kategori. Maksymalna ilość punktów: 21. 

10.  Uczestnik  powinien przybyć na miejsce konkursu ½ godziny przed rozpoczęciem jego grupy wiekowej.

Informacje z dokładną godziną występu kandydata zostaną wysłane drogą e-mailową do dnia 15

maja 2017r.

11. Wyniki będą podane po każdej grupie.  Jury wyznaczy osoby które muszą przybyć o wyznaczonej  godzinie

na  Konkurs  Finałowy.  Dzień  i  godzina  będą  podane  wraz  ze  wszystkimi  dokładnymi  informacjami  drogą

emailową do dnia 15 maja 2017r. Dlatego bardzo prosimy o dokładne wpisanie adresu emailowego w karcie

zgłoszeniowej. 

12. Formy rejestracyjne wraz z opłatą $30  (od uczestnika) prosimy wysłac do dnia 12 maja 2017r  na adres

organizatora: Joanna Szepelawy 4160 Bunker Hill Dr Algonquin IL 60102         

Czeki należy wypisywać na: Joanna Szepelawy z dopiskiem w MEMO: „Konkurs Pianistyczny 2017”

13. Jeżeli uczestnik  nie będzie mógł wziąść udziału w konkursie, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 

14.  Nagrody:  Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  dyplomy  i  statuetki  potwierdzające  uczestnictwo  w

konkursie. Laureaci 3 pierwszych miejsc  otrzymają dyplomy oraz medale. Pozostałe nagrody będą uzależnione

od sponsorów konkursu. Zapraszamy wszystkie osoby oraz firmy które chciałyby zasponsorować nagrody, info

joannaszepelawy@yahoo.com

Wszystkie informacje o konkursie u Joanna Szepelawy (630)440-0161 lub joanaszepelawy@yahoo.com. 

Regulamin  konkursu  oraz  karta  zgłoszeniowa  do  wydrukowania  na  stronach  www.polski.fm ,

www.wiadomosci.com , www.znpusa.org 

ZAPRASZAM SERDECZNIE DO UDZIAŁU! ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY I WIELU EMOCJ !!!

                                                
                                                                              

http://www.znpusa.org/
http://www.wiadomosci.com/
http://www.polski.fm/
mailto:joanaszepelawy@yahoo.com


KARTA ZGŁOSZENIOWA VIII KONKURSU PIANISTYCZNEGO 2017

                             20 MAJ 2017

                                                     GRUPA : __________  
                                                                   ( wypełnia organizator)

 

Imię i nazwisko :  ___________________________________________________________  

Data urodzenia (miesiąc, dzień, rok):_____/_____/_______ Wiek:_________ 

 Ilość lat nauki gry:________ 

    

Adres:_____________________________________________________________________ 

Miasto:__________________________________________________ ZIP:______-_______  

Telefon:_____________________________ 

E-mail       :________________________________________                

(prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail, na ten adres będziemy wysyłać wszystkie informacje) 

Nauczyciel:___________________________Telefon:_______________________________________

Repertuar:  

1 UTWÓR :

Tytuł:_________________________________________________________
                                              ( utwór techniczny)
         

Kompozytor:__________________________________  Czas ____________  

                                                  
                                                       

2 UTWÓR:

            Tytuł:_________________________________________________________ 
                                                              ( utwór dowolny)
         
                                                   
             Kompozytor:__________________________________  Czas ____________    

Formy rejestracyjne wraz z opłatą $30.00 prosimy wysłać do 12 maja 2017r. 

Informacje z dokładną godziną występu kandydata zostaną wysłane drogą e-mailową do dnia 15 maja 2017

Czeki należy wypisać na:Joanna Szepelawy z dopiskiem w memo: „ Konkurs Pianistyczny 2017” i wysłać  na adres

Joanna Szepelawy  4160 Bunker Hill Dr Algonquin IL 60102  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Pianistycznego 2017 i akceptuję jego zasady.   

                                                                      

 

__________________________                                            _________________________________

Podpis uczestnika                           Podpis opiekuna




