III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Libiąż 2022
pod honorowym patronatem Burmistrza Libiąża Jacka Latko
oraz Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Libiąskie Centrum Kultury oraz Prywatna
Szkoła Muzyczna I stopnia w Libiążu.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 15 - 16 stycznia 2022 roku w Libiąskim
Centrum Kultury ul. Górnicza 1.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów
muzycznych I stopnia oraz innych form kształcenia muzycznego.

szkół

4. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki fortepianowej, prezentacja
umiejętności i promocja utalentowanych młodych talentów, wymiana
doświadczeń pedagogicznych, propagowanie muzyki pianistycznej w
Małopolsce oraz promocja miasta Libiąż.
5. Uczestnicy wystąpią w 6 grupach – klasa = grupa
6. Obowiązkowy repertuar: dwa dowolnie wybrane utwory kontrastowe,
również pod względem stylu.
7. Uczestników oceni jury w składzie:
 prof. dr hab. Mirosław Herbowski – Akademia Muzyczna w Krakowie
- przewodniczący
 dr hab.Piotr Grodecki, prof. Uniwersytet Rzeszowski
 adt dr Szczepan Kończal – Akademia Muzyczna w Katowicach
 mgr Anna Kumanek – PSM I st. w Libiążu – sekretarz
8. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy.
9. Wszyscy uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.
10. Program musi być wykonany z pamięci.
11. Organizator przewiduje nagrody finansowe lub rzeczowe oraz dyplomy
dla laureatów i uczestników konkursu.
12. Kartę zgłoszenia będącą załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu wraz
z oświadczeniem należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wraz z
dowodem wpłaty do dnia 21 XII 2021 roku na adres dpr@lck.libiaz.pl.
13. Liczba osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Opłatę za udział w konkursie w wysokości 140 zł należy uiścić
przelewem na poniższe konto bankowe 71 1020 2384 0000 9602 0011
3779 z dopiskiem: Konkurs Pianistyczny 2022 wraz z podaniem imienia i
nazwiska uczestnika. W przypadku odwołania konkursu z przyczyn
epidemiologicznych, niezależnych od Organizatora wpisowe zostanie
zwrócone na konto wpłacającego.

15. W przypadku rezygnacji z występu wpisowe nie podlega zwrotowi.
16. Szczegółowy harmonogram przesłuchań i prób zostanie umieszczony
na stronie internetowej www.lck.libiaz.pl oraz Facebooku Prywatnej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Libiążu.
17. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów są zobowiązani do
wystąpienia na Koncercie Laureatów.
18. Decyzje jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
19. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
i zgodą na upowszechnianie danych osobowych i wizerunku.
20. Koszty związane z podróżą i pobytem na konkursie uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie.
21. Wszelkich informacji udziela organizator:
Adriana Błachut, tel. 32 627-12-62 w.18 e-mail: dpr@lck.libiaz.pl
Anna Kumanek, tel. 507 – 135 -917
e-mail: ak.annakumanek@gmail.com
22. Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej
i obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

