Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im . Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie

VIII OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE GITAROWE
HURRA GITARRA 2019
ŚWIEBODZIN 11 MAJA 2019 roku

REGULAMIN
1. Organizatorem VIII Prezentacji Gitarowych jest Paostwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie we współpracy z Radą Rodziców przy Paostwowej
Szkole Muzycznej I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie.
2. Prezentacje Gitarowe mają zasięg ogólnopolski.
3. Prezentacje Gitarowe odbędą się w dniu 11 maja 2019 roku w Auli Paostwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Świebodzinie - inauguracja godz. 9:00.
4. Prezentacje Gitarowe mają charakter jednoetapowy i są otwarte dla publiczności.
5. Uczestnicy będą oceniani przez Jury powołane przez Organizatora.
6. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Wpisowe uczestnika w wysokości 80 zł należy wpłacid na konto:
Rada Rodziców przy PSM I st. w Świebodzinie im. Z. Noskowskiego w Świebodzinie
nr rachunku bankowego 41 1240 3578 1111 0010 4305 0243,
tytuł wpłaty: wpisowe Hurra Gitarra 2019 .
8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Prezentacjach Gitarowych wpisowe nie podlega
zwrotowi.
9. Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesład drogą elektroniczną na
adres: psmswiebodzin@interia.pl do dnia 8 kwietnia 2019 r.
10. Liczba uczestników Prezentacji Gitarowych jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do
udział zdecyduje kolejnośd zgłoszeo.
11. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia oraz noclegów uczestników .
12. Uczestnik Prezentacji Gitarowych zobowiązany jest do wykonania programu z pamięci. Kolejnośd
wykonywanych utworów jest dowolna.

13. Uczestnik Prezentacji Gitarowych grupy niższej może brad udział w grupie wyższej.
14. Do regulaminowego czasu występu nie wlicza się czasu strojenia instrumentu przed
rozpoczęciem prezentacji.
15. Wszyscy uczestnicy Prezentacji Gitarowych otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dla Laureatów i
wyróżnionych w każdej grupie przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

16. Jurorzy nie mogą zgłaszad swoich uczniów do udziału w Prezentacjach Gitarowych.

17. Przesłuchania odbędą się w następujących grupach:
- grupa I
klasy I i II cyklu sześcioletniego, klasa I cyklu czteroletniego oraz klasy I i II OSM I st.
- grupa II
klasy III i IV cyklu sześcioletniego, klasa II cyklu czteroletniego oraz klasy III i IV OSM i st.

- grupa III
klasy V i VI cyklu sześcioletniego, klasy III i IV cykl cyklu czteroletniego oraz klasy V i VI OSM I st.
18. Obowiązujący repertuar:
- grupa I
program dowolny.
czas prezentacji – od 3 do 5 minut.
- grupa II
program dowolny.
czas prezentacji – od 6 do 9 minut.
- grupa III
temat z wariacjami lub co najmniej dwie kontrastujące części sonaty,
sonatiny
program dowolny.
czas trwania prezentacji – od 9 do 12 min.
19. Prezentacje rozpoczną się od grupy pierwszej. Uczestnicy występowad
będą w porządku alfabetycznym w każdej grupie.

Paostwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Z. Noskowskiego
ul. Sulechowska 15, 66-200 Świebodzin
tel. 68 475 34 44, fax. 68 453-79-39
e-mail: psmswiebodzin@interia.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

