Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie uprzejmie informuje,
że w dniach 02 – 03 marca 2019 roku odbędzie się
JUBILEUSZOWY XX FESTIWAL PIANISTYCZNY IM. IZY GARGLINOWICZ
Regulamin Festiwalu:
1. Celem imprezy jest:






konfrontacja osiągnąć artystycznych uczniów szkół muzycznych I i II stopnia,
wymiana kulturalna i integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży,
wymiana doświadczeń pedagogów,
popularyzacja muzyki fortepianowej,
pogłębianie wiedzy o poszczególnych kompozytorach.

2. Uczniowie oceniani będą w czterech kategoriach:
 Grupa I
uczniowie klas I/6 – III/6 i I/4 – II/4 szkoły I st.
 Grupa II uczniowie klas IV/6 – VI/6 i III/4 – IV/4 szkoły I st.
 Grupa III uczniowie klasy I – III szkoły II st.
 Grupa IV uczniowie klasy IV – VI szkoły II st.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest wykonać utwory:
1. Utwór klasyczny
2. Utwór dowolny kompozytora polskiego - ze szczególnym wskazaniem
na utwory Fryderyka Chopina
Utwory muszą kontrastować pod względem charakteru i tempa.
Utwory muszą być wykonane z pamięci.
4. Liczba uczestników jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia udziału po terminie nie będą uwzględnione.
5. Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
Uczniowie Jurorów nie mogą brać udziału w Festiwalu.
6. Każdy uczeń biorący udział w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa i upominki,
laureaci – dyplom laureata i nagrodę rzeczową. Przyznana zostanie również nagroda specjalna
za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina.
7. Uczestnicy Festiwalu grać będą na fortepianie koncertowym marki STEINWAY & SONS
zakupionym dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie z udziałem środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8. Zgłoszenia udziału uczniów w Festiwalu (wypełnione komputerowo) prosimy nadesłać do dnia
07 lutego 2019 roku (TERMIN OSTATECZNY, z uwagi na napięty kalendarz imprez) na adres Szkoły:
e-mailem.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego.
Wzór karty zgłoszenia w załączeniu.
Na karcie zgłoszenia uczestnika obowiązkowo musi być podany czas trwania prezentacji.
9. Wpisowe od każdego uczestnika Festiwalu wynosi 80 zł. Należy je wpłacić na konto Rady
Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie: PKO BANK POLSKI Oddział
w Olszynie 73 1440 1228 0000 0000 0189 0198 z dopiskiem „Festiwal Pianistyczny”.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.
10. Koszt uczestnictwa w Festiwalu (przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie, ew. nocleg) pokrywają
uczestnicy.
11. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (obraz i dźwięk). Uczestnik Festiwalu
udziela zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby, transmitowanie i
rozpowszechnianie materiałów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacyjnych, zgodnie
art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018r. poz. 1000).
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym corocznym Pianistycznym Święcie!

Kierownik Sekcji Fortepianu
Izabela Pietrukaniec-Duda

Gdybyście Państwo chcieli skorzystać z noclegu, to polecamy:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - ul. Kościuszki 72/74 ( blisko szkoły muzycznej),
tel. 89/ 527 66 50, fax: 89/ 527 67 70; e-mail: schronisko@ssmolsztyn.pl
Hotel „Wysoka Brama” ul. Staromiejska 1 tel. 89/ 527 36 75;
e-mail: poczta@hotelwysokabrama.olsztyn.pl
Hotel Villa Pallas ul. Żołnierska 4, tel. 89/ 535 01 15
e-mail: villa@villapallas.pl
Hotel Relaks ul. Żołnierska 13 a, tel. 89/ 527 75 34;
e-mail: recepcja@hotelrelaks.olsztyn.pl
Hotel Na Skarpie ul. Gietkowska 6 A tel. 89/526 92 11;
e-mail: naskarpie@hotelwam.pl
Hotel Warmiński ul. Kołobrzeska 1, tel. 89/ 522 14 00, 522 15 00;
e-mail: rezerwacja@hotel-warminski.com.pl

