REGULAMIN
VI Ogólnopolskich Konfrontacji Skrzypcowych
Gdynia 2022
28 maja 2022r.
Organizatorem VI Ogólnopolskich Konfrontacji Skrzypcowych dla Szkół Muzycznych II st.
jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni.
VI Ogólnopolskie Konfrontacje Skrzypcowe odbędą się 28.05.2022r.
w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

1.

W Konfrontacjach Skrzypcowych mogą uczestniczyć uczniowie klas skrzypiec szkół
muzycznych II stopnia.

2.

Przesłuchania będą miały formę jednoetapowego konkursu - występy na żywo w sali
koncertowej Szkoły.

3.

Uczniowie będą występowali w 3 grupach:
gr. I uczniowie klas I-II SM II st.
gr. II uczniowie klas III-IV SM II st.
gr. III uczniowie klas V-VI SM II st.
UWAGA! W gr. I dopuszczalne jest zgłoszenie zaawansowanego ucznia ostatniej klasy
SM I st., wówczas do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendację dyrektora szkoły,
do której uczęszcza uczeń.

4.

Uczestnicy każdej grupy są zobowiązani do wykonania dwóch utworów:


dowolnej etiudy, bądź kaprysu,



utworu dowolnego z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo, który nie może
być częścią większej formy cyklicznej.

Cały program należy wykonać z pamięci.
5.

W skład Jury wejdą chętni nauczyciele prowadzący, których uczniowie wezmą udział
w VI Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych. Przewodniczącym Jury będzie
prof. Bartosz Bryła (Akademia Muzyczna – Poznań).

6.

Wykonanie programu Jury będzie oceniało w skali o 1 do 25 punktów.

7.

Nauczyciel prowadzący nie może oceniać własnego ucznia.

8.

Po wysłuchaniu całej grupy Jury określi ilość laureatów w danej grupie.

9.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

10. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Konfrontacjach Skrzypcowych dowolną ilość
uczniów.

11. Zgłoszenia internetowe wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgód należy nadsyłać
do 11 maja 2022r. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej szkoły
w zakładce „Konkursy” od dnia 20 kwietnia br. Wraz ze zgłoszeniem ucznia uprasza się
Pedagogów chętnych do udziału w pracach Jury o deklarację.
12. Kandydaci sami pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego noclegu.
13. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 90 zł
od uczestnika:
Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
ul. Biskupa Dominika 13 A, 81-402 Gdynia
07 1440 1026 0000 0000 0415 9063
z dopiskiem: VI Konfrontacje Skrzypcowe – imię i nazwisko uczestnika

14. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
15. Wszystkich informacji dotyczących VI Konfrontacji Skrzypcowych udziela koordynator
konkursu - prof. Małgorzata Skorupa tel. 692 985 621, m.skorupa@sm.edu.gdynia.pl

