VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
„Zaczarowany fortepian 2022”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany fortepian” jest ogólnopolską imprezą dla
młodych pianistów, nieuczęszczających do szkół muzycznych I i II stopnia
i niebędących ich absolwentami.
2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie.
3. Biuro

Organizacyjne

Konkursu:

Ośrodek

Kultury

w

Wieliszewie,

ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo, e-mail: kultura@wieliszew.pl.
4. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

interpretacji

niniejszego

regulaminu

oraz wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej
wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej:
www.ok.wieliszew.pl.

CELE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Celem

jest:

prezentacja

dorobku

artystycznego

pianistów

amatorów,

ich zmotywowanie do dalszego rozwoju, poszerzenie znajomości literatury
fortepianowej oraz popularyzacja nowych narzędzi do upowszechniania kultury.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria – do rocznika 2013
II kategoria – rocznik 2012, 2011, 2010, 2009
III kategoria – rocznik 2008, 2007, 2006, 2005
IV kategoria – rocznik 2004 oraz osoby starsze
(Wiek uczestników określony jest na podstawie tylko roku urodzenia)
3. Konkurs jest dwuetapowy.
4. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie zgłoszenia: wypełnienie
formularza zgłoszeniowego wraz z linkiem do nagrania materiału wideo (obraz i
dźwięk) z wykonanym utworem muzycznym. Materiał wideo powinien być w
rozdzielczości maksymalnej 1920x1080 pikseli, zakodowany w jednym z
formatów: mp4, mpg, mov oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.
5. Nagrany materiał filmowy powinien zawierać wykonanie:
•

fragment utworu prezentujący możliwości techniczne wykonawcy (jedną
dowolną etiudę, wariację, szybką część koncertu, sonaty, itp.) o czasie
nieprzekraczającym 5 minut;

•

fragment utworu kantylenowego o czasie nieprzekraczającym 5 minut;

•

Łączny czas przesłanego materiału nie może przekroczyć 10 minut.

Oba fragmenty utworów muszą pochodzić z różnych epok.
Prezentowane fragmenty utworów powinny być adekwatne do reprezentowanej
grupy wiekowej i liczby lat nauki.
Prezentowane fragmenty utworów należy wykonać z pamięci.
W przypadku przekroczenia limitu czasu Jury może zdyskwalifikować uczestnika.
6. Na nagranym materiale filmowym powinna być widoczna sylwetka wykonawcy
oraz jego dłonie.
7. Termin przesłania kart zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa
13 maja 2022 r. o godz. 23.59 (AKTUALIZACJA).
8. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 14 maja 2022 roku.
9. Lista finalistów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.ok.wieliszew.pl najpóźniej do 18 maja 2022 roku.
10. Finał konkursu odbędzie się 27 maja 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury
(Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2) o godzinie 12.00.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez Dyrektora
Konkursu – Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie. Skład Jury zostanie
ogłoszony (m.in. na stronie Organizatora).
2. Jury wyłoni listę finalistów a podczas finałów zadecyduje o przyznaniu nagród
i wyróżnień. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca oraz
wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsc, jak również
przyznania miejsc ex equo i nagród specjalnych / Grand Prix dla największych
osobowości Konkursu.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne.
4. We wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Jury decyzje podejmuje
Organizator. Decyzje te są ostateczne.
5. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w regulaminie.
6. Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej:
www.ok.wieliszew.pl.

