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Sucha Beskidzka 2015 rok
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Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

Metropolity Krakowskiego 

Regulamin

I. Konkurs

1. Organizatorem konkursu są:  

▪ Szkoła Muzyczna I w Suchej Beskidzkiej;

▪ Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

2. Patronat  honorowy  konkursu  Jego  Eminencja  Ksiądz  Kardynał  Stanisław  Dziwisz

Metropolita Krakowski.

3. Przedmiotem konkursu jest okolicznościowy utwór wokalny lub wokalno - instrumentalny

inspirowany przesłaniem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,  który może być napisany

również w języku obcym.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

I. utwór na głos solo z akompaniamentem;

.II utwór na chór dziecięcy (soprany, alty).

Może  to  być  kolęda  bądź  pastorałka:  autorska  (melodia  i  tekst  własny)  lub  opracowanie  do

istniejącego tekstu (melodia własna)

5. Czas trwania utworu konkursowego: do 10 minut.

6. Udział  w konkursie  mogą wziąć  uczniowie  szkół  muzycznych  I  stopnia  z  województwa

małopolskiego,  świętokrzyskiego,  śląskiego  oraz  uczestnicy  scholi  parafialnej  lub  grupy

misyjnej w przedziale wiekowym do 16 roku życia.

7. Wyklucza  się  możliwość  użycia  instrumentarium  komputerowego  oraz  elektronicznego

przetwarzania dźwięku na żywo (live electronics). 

8. Stopień trudności wykonawczych utworu musi uwzględnić możliwości wykonawcze uczniów

szkół muzycznych I stopnia oraz uczestników scholi parafialnej lub grupy misyjnej.

9. Do konkursu mogą być zgłaszać jedynie utwory wcześniej niepublikowane, nienagrywane 

i nienagradzane w żadnym innym konkursie.

10. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać wyłącznie 1 utwór w danej kategorii.
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II. Nagrody

1. Laureatom konkursu  zostaną  wręczone  nagrody rzeczowe  (o  łącznej  wartości  3000  zł)

fundowane przez Duszpasterstwo Misyjne Kurii Metropolitalnej w Krakowie:

I Nagroda – 1200 zł 

II Nagroda – 800 zł 

III Nagroda – 500 zł

Wyróżnienie I – 250 zł

Wyróżnienie II – 250 zł

2. Nagrodzone utwory  zostaną wykonane podczas koncertu  laureatów,  który odbędzie  się

9  stycznia  2016  roku  w  Wadowicach  w  parafii  św.  Piotra  Apostoła.  Koncert  zostanie

powtórzony dnia 17 stycznia 2016r.  W Suchej Beskidzkiej.

3. Koncert  ten  będzie  stanowił  wkład  środowiska  młodych  artystów  muzyków  w  obchody

Papieskiego  Dzieła  Misyjnego  Dzieci  w  roku  Światowych  Dni  Młodzieży  przeżywanych

w Krakowie w 2016 roku

III. Jury

1. Jury Konkursu powołuje Dyrektor Szkoły Muzycznej w Suchej Beskidzkiej.

2. W skład Jury wchodzą młodzi kompozytorzy oraz znawcy muzyki współczesnej. 

3. Jury decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu poszczególnych nagród i wyróżnień.

4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez przewodniczącego Jury 23 października

2015  roku  na  stronie  internetowej  Szkoły  Muzycznej  I  st.  w  Suchej  Beskidzkiej

http://smsuchabeskidzka.pl/ .

IV. Zgłoszenia

1. Komitet organizacyjny Konkursu pracuje w składzie: 

 p. Katarzyna Hampel, kontakt: hampelki@interia.pl

 s. Bożena Najbar SSPC, kontakt: bozena.najbar1@gmail.com

 s. Benita Skrzyp CSFN, kontakt: s.benitas@wp.pl

Kontakt telefoniczny (Szkoła Muzyczna w Suchej Beskidzkiej): 33 873 33 05 

Kompozycje należy nadsyłać na adres biura konkursu: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej

ul. Płk. Semika 3

34-200 Sucha Beskidzka
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z  dopiskiem „Konkurs  Kompozytorski  na  kolędę  misyjną” 

w  nieprzekraczalnym  terminie  do  15 października  2015 roku  (decyduje  data  stempla

pocztowego).

2. Każdy zgłaszany do konkursu utwór powinien być nadesłany anonimowo w dwóch

egzemplarzach. Każdy z egzemplarzy winien być oznaczony  godłem (pseudonim).

3. Do  utworu  należy  dołączyć  zamkniętą  kopertę  oznaczoną  tym  samym  godłem

(pseudonimem),  zawierającą  kartę  zgłoszenia  do  konkursu  z  następującymi

informacjami: 

a) imię i nazwisko kompozytora;

b) datę i miejsce urodzenia;

d) adres, telefon, adres e-mail;

e) krótką notkę biograficzną;

f)  oświadczenie, iż zgłoszony utwór  nie był  dotychczas publikowany ani nagrodzony na innym

konkursie;

g) zgoda na wykonanie

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)

4. Skomponowane  utwory  mogą  być  zapisane  w  formie  komputerowej  lub  ręcznie,

zostaną zakwalifikowane do konkursu tylko pod warunkiem ich czytelnego zapisu.

5. Nadesłane utwory nie będą zwracane kompozytorom.

V. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

2. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.

3. Termin koncertu laureatów zostanie wyznaczony po ogłoszeniu wyników konkursu.

4. Zgłoszenie  utworu  do  udziału  w  konkursie  oznacza  akceptację  warunków  niniejszego

regulaminu, a także zgodę na publiczne wykonania utworu podczas koncertu laureatów

oraz dokonanie ich rejestracji audio i video. 

5. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  przebiegu  konkursu  jeżeli

nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć – wypadki losowe.
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