III GORZOWSKI TURNIEJ STROIKOWY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
MUZYCZNYCH I i II STOPNIA
KLASY KLARNETU I SAKSOFONU
Gorzów Wielkopolski 5 marca 2019 r.
Organizator:
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Regulamin konkursu:
1. W ramach organizowanego turnieju odbędzie się konkurs dla uczniów klas klarnetu
i saksofonu, lekcje otwarte dla uczniów, wykład dla nauczycieli i uczniów. Turniej
odbędzie się 5 marca 2019 roku. Przesłuchania konkursowe będą miały miejsce
w Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska ul. Dziewięciu Muz 10
w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Gorzowski Turniej Stroikowy ma na celu:
 promowanie kultury muzycznej,
 prezentację umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach
dętych,
 rozpowszechnianie wartościowych pozycji repertuarowych,
 wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy między pedagogami.
3. W ramach Turnieju odbędą się przesłuchania konkursowe w następujących grupach:
 Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
Klasy IV – VI cyklu sześcioletniego
Klasy III – IV cyklu czteroletniego
 Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
Klasy I – III
 Grupa III – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
Klasy IV – VI

4. Każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować dowolny program
z akompaniamentem. Uczestnicy Grupy II i Grupy III poza utworem z akompaniamentem,
mogą wykonać utwór solo. Nie ma obowiązku wykonania programu z pamięci.
5. Nieprzekraczalny czas trwania programu:
 Grupa I do 8 minut
 Grupa II do 10 minut
 Grupa III do 12 minut
W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu przez uczestnika turnieju,
Jury ma prawo przerwać prezentację programu.
6. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy i ma charakter przesłuchań otwartych.
7. Prezentacje konkursowe uczniów oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
8. W każdej grupie przyznawane będą nagrody i wyróżnienia według uznania Jury, a każdy
uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Jurorzy III Gorzowskiego Turnieju Stroikowego odbędą konferencje metodyczne z
nauczycielami szkół muzycznych.
11. Podczas III Gorzowskiego Turnieju Stroikowego odbędzie się wystawa instrumentów
i akcesoriów muzycznych.
12. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacać na Konto Rady Rodziców:
75 8363 0004 0009 9873 3000 0001 z dopiskiem GORZOWSKI TURNIEJ STROIKOWY
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
13. Zgłoszenia uczestników wraz z opłatą wpisowego należy przesłać do dnia 25 lutego 2019
roku na adres:
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Im. Tadeusza Szeligowskiego
Ul. Chrobrego 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
lub na smgorzow@op.pl, telefon: +48 95 722 75 37
14. Szczegółowy harmonogram Gorzowskiego Turnieju Stroikowego zamieszczony będzie
nie później niż pięć dni przed rozpoczęciem turnieju na stronie internetowej:
www.smgorzow.pl Dodatkowe informacje uzyskać można u koordynatora Andrzeja
Jóźwiaka pod numerem telefonu: +48 606 977 059 lub adresem e-mail:
andrewclarinet@o2.pl.
15. Uczestnicy, nauczyciele i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie koszty noclegu,
przejazdu, wyżywienia.

