Regulamin
I.
1. 22. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci
i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję
kultury województwa kujawsko - pomorskiego.
Odbędzie się w Szafarni, w dniach 16 - 18 maja 2014 r.
2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy.
3. W konkursie mogą brać udział pianiści w czterech kategoriach wiekowych:
a) grupa I – dla urodzonych w roku: 2004, 2005, 2006
b) grupa II – dla urodzonych w roku: 2001, 2002, 2003
c) grupa III – dla urodzonych w roku: 1998, 1999, 2000
d) grupa IV – dla urodzonych w roku: 1996 (po 18 maja 1996) , 1997
4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby które nie ukończyły 18 roku
życia.
5. Liczba uczestników jest ograniczona do 55.
6. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I nagrody poprzedniej edycji konkursu
(we wszystkich grupach wiekowych) tj. 21. Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni w 2013 r.
7. W konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy będący uczniami jurora.
8. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące uczniami Państwowych Szkół
Muzycznych.
II.
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przysłać w języku polskim lub
angielskim na specjalnym konkursowym formularzu Ośrodka Chopinowskiego.
Zgłoszenia na innym formularzu niż podany nie zostaną przyjęte.
Termin zgłoszenia do 15 marca 2014 roku.

Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1
87-404 Radomin
Województwo kujawsko-pomorskie
Polska - Poland
„Konkurs Pianistyczny”
konkurs@szafarnia.art.pl
załączając:








krótką notatkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim);
fotokopię paszportu lub aktu urodzenia (przetłumaczoną na język polski lub
angielski);
dwa aktualne zdjęcia w formie elektronicznej i tradycyjnej;
potwierdzenie zgłoszenia przez szkołę z krótką opinią o osiągnięciach
kandydata;
listę utworów przygotowanych na konkurs z dokładnym podaniem nazwiska
i imienia kompozytora, nazwy utworu, opusu i numeru;
nazwisko nauczyciela prowadzącego, przygotowującego do konkursu;
informację, w której grupie wystąpi solista.

Zgłoszenia należy przesyłać zarówno pocztą elektroniczną jak i tradycyjną.
2. Wpisowe od uczestników z Polski w PLN, zagranicznych w Euro wynosi:
Kategoria I i II - 150,00 zł. lub 40 euro
Kategoria III i IV - 200,00 zł. lub 60 euro
Wpłaty należy przesłać na konto PKO BP oddział Golub-Dobrzyń
04 1020 5024 0000 1002 0042 0828
Kod bic (Swift): BPKOPLPW
Z podaniem przeznaczenia wpłaty: konkurs i nazwiskiem kandydata.
3. Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.
4. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego (kolejność zgłoszeń),
a w przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż przewidywana
w regulaminie, selekcja wstępna jury na podstawie dotychczasowych osiągnięć
kandydata.
5. Wszystkie zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie tj. 15 marca 2014 r.
nie zostaną przyjęte.

III.
1. Kandydaci otrzymują potwierdzenie o przyjęciu do udziału w konkursie do dnia
10 kwietnia 2014 roku.
2. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną odrzucone, otrzymają zwrot wpisowego po
potrąceniu kosztów przelewu.
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik nie zgłosi się na przesłuchania
konkursowe lub wycofa zgłoszenie po 10 kwietnia 2014 roku.
4. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu w Sali Koncertowej Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram
ćwiczeń uczestnik otrzyma wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania do konkursu.
5. Koszty związane z udziałem w konkursie:



Koszt podróży z miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik;
Organizator zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia
tylko w hotelu, który proponuje:
HOSTEL PRZYSTANEK TORUŃ
ul. Chłopickiego 4
87-100 Toruń
www.przystanektorun.pl
Tel.: +48 56 659 85 17
Kom.: +48 605 842 424
E-mail: recepcja@przystanektorun.pl




Uczestnik samodzielnie dokonuje rezerwacji;
Organizator zapewnia bezpłatny dojazd do miejsca przesłuchań wszystkim
uczestnikom oraz opiekunom zakwaterowanym w Toruniu;
Osoby towarzyszące - opiekunowie, samodzielnie pokrywają koszt noclegu,
podróży oraz pobytu.
IV.

Obowiązujący Program Konkursu:
I. grupa wiekowa:
1. J. S. Bach - jeden utwór do wyboru. *
2. F. Chopin - jeden utwór do wyboru.
3. Utwór o charakterze wirtuozowskim.
* W przypadku wybrania suity lub partity należy wykonać jedną część utworu.
Czas wykonania do 12 min.

II grupa wiekowa:
1. J. S. Bach - jeden utwór do wyboru.*
2. F. Chopin - jeden utwór do wyboru.
3. Utwór o charakterze wirtuozowskim.
* W przypadku wybrania suity lub partity należy wykonać jedną część utworu.
Czas wykonania do 15 minut.
III grupa wiekowa:
1. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven - dowolnie wybrane Allegro sonatowe.
2. F. Chopin - dowolnie wybrany Walc.
3. F. Chopin - dowolnie wybrany Mazurek.
4. Jeden wybrany utwór o charakterze wirtuozowskim.
Czas wykonania utworów do 25 min.
IV grupa wiekowa:
1. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven - dowolnie wybrane Allegro sonatowe.
2. F. Chopin - dowolnie wybrany Nokturn.
3. F. Chopin - Mazurek a-moll op. 17 nr 4 (utwór obowiązkowy).
4. Jeden dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim w tym Etiuda F. Chopina.
5. F. Chopin - jeden utwór do wyboru spośród następujących: Impromptu, Scherzo,
Ballada, Kołysanka, Barkarola, Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22,
Polonez As-dur op. 53.
6. Dla chętnych - Karol Szymanowski - jedno Preludium op. 1 oprócz 3, 6. Specjalna
nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za najlepsze wykonanie tegoż
Preludium.
Czas wykonania utworów do 40 min.
1.Nagrody pieniężne:
I nagroda 1300 € *
II nagroda 800 € *
III nagroda 500 € *
*Dotyczy II, III i IV kategorii wiekowej.

Nagrody w I grupie wiekowej:
I nagroda 700 €
II nagroda 500 €
III nagroda 300€
2. Nagrody dodatkowe:
-

Nagroda Konserwatorium Muzycznego im. P. Sarasate w Pampelunie
(Hiszpania) Koncert w Pampelunie, koszt przejazdu i pobytu zapewnia
Organizator - wyboru dokonuje jury.
Nagroda Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Nawarze, kraju Basków i La
Roja Angela Tellechea Goyena.
Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za najlepsze wykonanie
utworu Karola Szymanowskiego.
Nagroda Fundacji im. György'a Ferenczy'ego z Budapesztu za najlepsze
wykonanie mazurków Fryderyka Chopina oraz zaproszenie na Węgry.

Nagrody dodatkowe mogą ulec zmianie.
V.
1. Jury powołuje organizator Konkursu: Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
3. Uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania się z oceną jurorów w formie
punktacji w Biurze Konkursowym.
4. O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury. Decyzje Komisji są
nieodwołalne i niezaskarżalne.
5. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych, są zobowiązani do
uczestnictwa w koncercie laureatów jak również w imprezach towarzyszących
bez dodatkowego honorarium.
6. Koncert laureatów wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 18 maja. Program
koncertu laureatów ustala Jury.

VI.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania, a także rozpowszechniania
nagrań fonograficznych, radiowych i telewizyjnych oraz zdjęć wykonanych podczas
konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestnika.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, zostanie potraktowane przez organizatora,
jako przyjęcie wszelkich warunków określonych regulaminem bez możliwości
odwołania.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Ośrodek Chopinowski w Szafarni pod
adresem:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1
87-404 Radomin
konkurs@szafarnia.art.pl
tel./fax 0048 56 682 79 30
Laureaci 21. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla
Dzieci i Młodzieży w Szafarni w 2013 roku grali w Pampelunie i w Budapeszcie
(koncerty w Hiszpanii, na Węgrzech i w Polsce).

