Regulamin III Konkursu Muzyki Filmowej w
Szkole Muzycznej I stopnia w Czernikowie
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w
Czernikowie.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie ze Szkół Muzycznych I stopnia
w Czernikowie, Golubiu – Dobrzyniu, Lipnie, Górsku, Chełmży, Osieku
nad Wisłą i innych.
3. Udział w Konkursie wiąże się z przesłaniem nagrania dowolnego
utworu z Muzyki Filmowej solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu
( na żywo lub z nagrania ) nie przekraczającego 10 minut oraz
wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonania opłaty wpisowej.
Program może być wykonany z nut lub z pamięci.
4. Specyfikacja nagrań :
- film powinien być nagrany w poziomie
- nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu ( nie
edytować , nie sklejać z kilku ujęć )
- na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka grającego
- każdy utwór należy nagrać w osobnym pliku
- nagranie prosimy umieścić na swoim prywatnym koncie YouTube,
status filmu niepubliczny
- link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia
- w opisie filmu należy umieścić każdorazowo imię, nazwisko, klasa,
kompozytor, nazwa utworu

5. Uczestnicy konkursu występować będą w dwóch kategoriach:
I kategoria – solista
- grupa I – kl. I – III C6, I – II C4
- grupa II – kl. IV – VI C6, III – IV C4
II kategoria - zespół
6.Jury konkursu stanowić będą nauczyciele delegowani ze Szkół
biorących udział w Konkursie. O swoim udziale w obradach Jury
prosimy informować sekretariat Szkoły Muzycznej I stopnia w
Czernikowie do dnia 16.04.2021r. Obrady Jury odbędą się w formie
stacjonarnej w siedzibie organizatora. O terminie obrad poinformujemy
16.04.2021r. po wcześniejszym ustaleniu z osobami zainteresowanymi.
7. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia
16.04.2021 r. na adres e-mail szkoły : muzycznaczernikowo@wp.pl
8. Wpisowe w wysokości:
- I kategoria - 40 zł
- II kategoria - 20 zł/ osoby
należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I
stopnia w Czernikowie do dnia 16.04.2021 r.
nr konta 03 9537 0000 2003 0034 0571 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, nazwę zespołu,
szkołę delegującą oraz nazwę konkursu.
9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 23.04.2021r. i przesłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dyplomy oraz nagrody zostaną
przesłane na podany przez uczestnika w formularzu adres.
10. W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
11. W przypadku małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z podziału na grupy w kategorii solista.
12. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem
533 556 339.

