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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz.
UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia
udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do
swoich danych oraz ich poprawienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej
wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły,
którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody
i wyróżnienia w Konkursie.
3. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano
niekompletne lub nieprawdziwe dane.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie
dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych
od niego.
5. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Piotrkowie
Trybunalskim. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu

1.

Adres Biura Konkursu
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. I. J. Paderewskiego
97 – 300 Piotrków Tryb.
Pasaż Rudowskiego 4
tel./fax – [ 0-44 ] 647-19-05
e-mail – psm.piotrkowtryb@neostrada.pl
www.muzycznapiotrkow.pl

Szanowni Państwo
Zachęceni dużym, niesłabnącym zainteresowaniem dotychczasowych
edycji Festiwalu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału
w XIII Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim.
Jest to spotkanie klarnecistów reprezentujących wszystkie szczeble
kształcenia muzycznego, od szkoły podstawowej poprzez średnią
do wyższej. Wychodząc naprzeciw wnioskom Komisji Artystycznej,
Pedagogów i własnym doświadczeniom zmieniliśmy formułę
organizacyjną. Będą nie trzy, ale cztery grupy wiekowe.
Uczestnikom Festiwalu nie stawiamy żadnych wymagań
repertuarowych, jedynie limit czasowy wykonań. Wzorem ubiegłych
edycji planujemy urozmaicić przebieg Festiwalu koncertami
wybitnych klarnecistów, spotkaniami pedagogów, wystawami
instrumentów i akcesoriów.
ZAPRASZAMY NA FESTIWAL KLARNETOWY.
Miło nam będzie gościć Państwa w Piotrkowie Trybunalskim.
XIII FESTIWAL KLARNETOWY
Piotrków Trybunalski
14 - 18 maja 2019 rok
ORGANIZATOR
● Centrum Edukacji Artystycznej
WSPÓŁORGANIZATOR
● Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st im. I. J. Paderewskiego
w Piotrkowie Tryb.
CELE FESTIWALU
● spotkanie klarnecistów reprezentujących różne szczeble kształcenia

muzycznego
● podnoszenie poziomu pedagogiki instrumentalnej poprzez wymianę
doświadczeń
● popularyzacja klarnetu, wartościowej literatury, poszerzanie
repertuaru
● promocja utalentowanych klarnecistów

Szkołę lub uczelnię może reprezentować dowolna ilość uczniów
i zespołów. W zespołach wyklucza się we wszystkich grupach
zestawienie klarnetu z innym instrumentem ( także z
akompaniamentem fortepianu ).
Jeżeli choćby jeden z członków zespołu przekracza limit wiekowy
przewidywany dla danej grupy wiekowej, zespół zostaje
zaklasyfikowany do grupy wyższej.

FORMUŁA ORGANIZACYJNA
Soliści obowiązkowo wykonują program z pamięci.
W Festiwalu mogą uczestniczyć soliści i zespoły w następujących
grupach wiekowych:
Grupa I
Uczniowie klasy klarnetu szkół muzycznych I i II stopnia urodzeni
w roku 2008 i młodsi
Grupa II
Uczniowie klasy klarnetu szkół muzycznych I i II stopnia urodzeni
w latach 2007,2006,2005,2004
Grupa III
Uczniowie klasy klarnetu szkół muzycznych I i II stopnia urodzeni
w roku 2003 i starsi
Grupa IV
Studenci – klarneciści wydziału instrumentalnego Akademii
Muzycznych
Do udziału dopuszcza się solistów i zespoły zagraniczne
z miast partnerskich i innych krajów.
REPERTUAR
Uczestnicy wykonują dowolny program, obowiązuje jedynie limit
czasowy jednakowy dla solistów jak i zespołów kameralnych.
GRUPA I do 5 minut
GRUPA II do 8 minut
GRUPA III do 12 minut
GRUPA IV do 15 minut

TERMINY
Festiwal odbędzie się w dniach 14 - 18 maja 2019 roku w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Tryb.
Zgłoszenia uczestników wraz z repertuarem, czasem trwania utworów oraz
zgodą na przetwarzanie danych prosimy przesyłać na formularzu
zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.muzycznapiotrkow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 roku . Ze względu na
konieczność wprowadzenia limitu uczestników 200 solistów, 40 zespołów
decyduje kolejności zgłoszeń.
NAGRODY
Występy uczestników oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez
Centrum Edukacji Artystycznej w skali od 1 -- 25 punktów.
Dla najlepszych wykonawców przewidziane są nagrody pieniężne
ufundowane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz nagrody rzeczowe w tym nagroda
Grand Prix – klarnet ufundowany przez sponsorów dla indywidualności
Festiwalu, która uzyskała 25 punktów. Decyzje Jury są ostateczne,
niepodważalne i niezaskarżalne. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. Na
życzenie uczestnika może być udostępniona jego średnia punktacja. Laureaci
Festiwalu zobowiązani są (nieodpłatnie) wystąpić w koncercie laureatów.
KOSZTY UCZESTNICTWA

Udział w Festiwalu Klarnetowym dla uczniów szkół muzycznych I i II st.
jest bezpłatny. Dla studentów wpisowe wynosi 100 zł dla solistów i każdego
członka zespołów. Jeżeli uczestnik występuje jednocześnie jako solista i
członek zespołu wnosi jedną opłatę.
Obcokrajowcy, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 165 ust. 3 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm.), wnoszą opłatę za uczestnictwo w wysokości 200,00 PLN dla solistów
i każdego członka zespołów. Jeżeli uczestnik występuje jednocześnie jako
solista i członek zespołu wnosi jedną opłatę, którą należy wpłacić przelewem
na konto bankowe Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Piotrkowie
Trybunalski do dnia 5 kwietnia 2019 roku.
Numer rachunku bankowego: 57144012570000000002218488
z dopiskiem: wpisowe na Festiwal Klarnetowy
Uwaga: w przypadku rezygnacji z występu wpisowe nie podlega zwrotowi.
Program Festiwalu będzie dostępny od 26 kwietnia 2019 roku na stronie
internetowej szkoły. Organizatorzy informują, że harmonogram Festiwalu
będzie ściśle przestrzegany.

