Jastrzębie-Zdrój, 6 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszam do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Konkursie Fletowym,
który odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju w dniach
24-26 października 2019 roku.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej, a współorganizatorem
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju.
Konkurs znajduje się na wykazie Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów
Szkolnictwa Artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

dr hab. Stanisław Śmietana
Dyrektor Szkoły

JURY KONKURSU
Jerzy Mrozik - przewodniczący
Michel Bellavance (Szwajcaria)
Seiya Ueno (Japonia)

REGULAMIN KONKURSU

1. V Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Jastrzębiu-Zdroju jest przeznaczony dla
uczniów szkół muzycznych I i II stopnia lub innych tego typu placówek w kategoriach
soliści oraz zespoły fletowe.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 października 2019 r.
3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej.
4. Współorganizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Jastrzębiu-Zdroju:
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. T. Kościuszki 13a
tel. 32 4763705
e-mail: szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl
www.szkola-muzyczna.pl
5. Miejsce przeprowadzenia Konkursu jak w punkcie 4.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, a laureaci
z każdej grupy wiekowej zostaną nagrodzeni i wyróżnieni. Laureat, który uzyska
największą liczbę punktów otrzyma nagrodę Grand Prix – 3000 PLN.
8. Laureaci pierwszego miejsca poprzedniej edycji Międzynarodowego Konkursu
Fletowego w Jastrzębiu-Zdroju nie mogą wziąć udziału w tej samej grupie wiekowej.
9. Przyjęcie na listę uczestników konkursu nastąpi po nadesłaniu formularza
zgłoszeniowego do dnia 18.09.2019 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualną fotografię portretową do wykorzystania w programie konkursu,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego rok urodzenia uczestnika,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Przesłane dokumenty nie zostaną zwrócone.
10. Lista zakwalifikowanych osób do udziału w konkursie ukaże się do dnia
25.09.2019 r. na stronie internetowej szkoły.
11. Nagrodzeni zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.
Osobiste nie odebranie nagrody i nie wystąpienie na koncercie laureatów
spowoduje utratę nagrody.
12. Decyzje Jury są ostateczne.

13. Przesłuchania konkursowe odbywają się publicznie.
14. Korzystanie z akompaniatora konkursowego jest odpłatne.
15. Opracowany przez Organizatora harmonogram występów jest ostateczny.
16. Zmiana repertuaru wykonywanego podczas przesłuchania konkursowego jest
możliwa do 30.09.2019 r.
17. Wyżywienie i zakwaterowanie na czas konkursu uczestnicy organizują samodzielnie.

