Regulamin
II Festiwalu Fagotowego – Wadowice 2018
1. II Festiwal Fagotowy – Wadowice 2018 odbędzie się w dniach 12-14 stycznia w
Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach.
2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Wadowicach oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach.
3. Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.
4. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
- 12-13 stycznia – przesłuchania uczestników
- 14 stycznia – warsztaty i konsultacje
5. Występy uczestników oceniać będzie Jury złożone z nauczycieli przybyłych na Festiwal.
6. Nie przewiduje się kategorii wiekowych. Uczniowie zostaną podzieleni według ilości lat
gry na fagocie:
- grupa pierwsza – I do III lat nauki
- grupa druga – IV do VI lat nauki
- grupa trzecia – VII i więcej lat nauki
7. Każdy uczestnik otrzyma Brązowy, Srebrny lub Złoty „Dyplom Fagocisty”
8. Jury spośród wszystkich uczestników może wybrać uczniów, którzy zostaną dodatkowo
wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
9. Program:
- grupa pierwsza – program dowolny do 5 minut
- grupa druga – program dowolny do 10 minut
- grupa trzecia – program dowolny do 15 minut
10. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem lub akompaniatorem dyżurnym
zapewnionym przez Organizatorów. Opłata za akompaniatora dyżurnego wynosi 40 zł i
obejmuje jedna próbę do 15 minut i występ estradowy.
11. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatorów.
12. Wszystkie prezentacje dostępne są dla publiczności.
13. W części warsztatowej Festiwalu (15.I) zajęcia poprowadzą:
- dr Krzysztof Fiedukiewicz (AM Katowice)
–
dr hab. Artur Kasperek (UMFC Warszawa)
–
dr Katarzyna Zdybel-Nam (AM Wrocław)

14. Możliwy będzie udział czynny i bierny. O uczestnictwie czynnym decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
15. Wpisowe dla uczestników Festiwalu wynosi:
- 60 zł za udział w Festiwalu (oraz ew. uczestnictwo bierne w części warsztatowej)
- 120 zł w przypadku uczestnictwa czynnego w części warsztatowej
16. Opłatę wpisową należy uiścić w terminie do 20 grudnia na konto:
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach
75 1160 2202 0000 0000 3397 2734
z dopiskiem „Festiwal Fagotowy”
17. Zgłoszenie do Festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.psmwadowice.pl do dnia 20
grudnia 2016r.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w
celach związanych z organizacją Festiwalu i jego przyszłych edycji, a także wyrażeniem
zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika
m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora.
19. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej
www.psmwadowice.pl.

