Regulamin III Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Suwałkach
20 - 21 kwietnia 2018 roku.
1. Przewodniczącego oraz członków Jury Konkursu powołuje organizator konkursu.
2. Przesłuchania będą odbywać się w dniach 20 - 21. 04. 2018r. w Sali Koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83.
3. Termin zgłoszeń upływa z dniem 11. 03. 2018r. Ilość zgłoszeń ograniczona. Zgłoszenia należy
przesłać na adres mailowy: sekcja.akordeon.suwalki@gmail.com
4. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się z udziałem publiczności.
5. Uczestnicy występują w kolejności według daty urodzenia.
6. Obejmuje podział kategorie wiekowe.
7. Kategoria solistów:
Kategoria A1 – urodzeni w 2010 roku i później;
Kategoria A2 – urodzeni w roku 2009 i 2008;
Kategoria A3 – urodzeni w roku 2007 i 2006;
Kategoria A4 – urodzeniu w roku 2005 i 2004;
Kategoria A5 –urodzeni w roku 2003 i 2002;
Kategoria A6 – urodzeni w 2001 i wcześniej z wyłączeniem szkół wyższych;
8. Kategoria zespołów:
Kategoria B1 - urodzeni w roku 2004 i później;
Kategoria B2 – urodzeni w roku 2003 i wcześniej z wyłączeniem szkół wyższych.
9. We wszystkich kategoriach obowiązuje program dowolny, zróżnicowany pod względem
formy, stylu i charakteru. Czas trwania programu w poszczególnych kategoriach wynosi:
A1- do 3 minut, A2 – do 5 minut, A3 – do 7 minut, A4 – do 10 minut, A5 – do 12 minut,
A6 – do 15 minut, B1 – do 10 minut, B2 – do 15 minut.
10. Szkołę może reprezentować dowolna ilość uczniów.
11. Koszty przejazdów, noclegów oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy, szkoły lub instytucje
delegujące.
12. Laureaci pierwszego miejsca są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie laureatów w
dniu 20/21.04.2018r. z programem ustalonym przez Jury Konkursu.
13. Punktacje zbiorcze będą udostępniane bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych
kategorii. Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniach kolejno pierwszego i drugiego dnia
konkursu.
14. Jury oceniać będzie sztukę interpretacji każdego z uczestników na podstawie Regulaminu
Jury oraz wieku uczestnika.
15. Jury konkursu będzie oceniać uczestników w skali od 1 do 25 punktów.
16. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureata oraz nagrody. O ich przyznaniu zadecyduje
Jury.
17. Uczestnicy konkursu wyróżniający się otrzymają dyplomy z wyróżnieniem. O wyróżnieniu
zadecyduje Jury.
18. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
19. Przewiduje się przyznanie nagrody za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora.
Nagrodę przyzna Jury.

20. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Planowaną zmianę programu należy zgłosić
organizatorowi przed wykonaniem konkursowym.
21. Obowiązuje podana na karcie zgłoszeń kolejność wykonania utworów.
22. Jury zastrzega możliwość dokonywania zmian w uzasadnionych przypadkach.
23. Jury dopuszcza udział w konkursie uczniów innych państw w odpowiednich grupach
wiekowych.
24. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
25. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości
100 złotych / 25 Euro – soliści;
80 złotych / 20 Euro zespoły 2-3 osobowe;
160 złotych / 40 Euro zespoły 4- osobowe i więcej.
26. Wpisowe należy przesłać jednorazowo najpóźniej do dnia 11. 03. 2018r. na konto:
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA, 16 – 400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 83;
numer konta 69 1010 1049 0000 9713 9134 0000 nazwa banku: Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Białymstoku, z dopiskiem „Konkurs Akordeonowy, kategoria oraz imię i
nazwisko uczestnika.
27. Wraz z dowodem wpłaty należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
28. Dowód wpłaty wpisowego należy przedstawić wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość
uczestnika przy rejestracji konkursowej w dniu inauguracji konkursu.
29. Przewiduje się nieodpłatny koncert w wykonaniu zaproszonych gości.
30. Więcej informacji będzie można uzyskać telefonicznie pod numerem
665 648 500 – Piotr Skowroński, koordynator konkursu.
31. Sale ćwiczeń będą udostępnione w dniach 20 - 21. 04. 2018 r. w siedzibie PSM I i II stopnia w
Suwałkach. Adres jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz pod w/w nr telefonu.

