IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS

SCHOOL & JAZZ FESTIVAL
LUBACZÓW 6-8 KWIETNIA 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu:
− Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
− PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie.
2. Współorganizatorzy:
− Rada Rodziców przy PSM I stopnia w Lubaczowie,
− Towarzystwo Muzyczne w Lubaczowie.
3. Cele konkursu:
− popularyzacja muzyki jazzowej i rozrywkowej,
− prezentacja dorobku artystycznego uczniów, studentów i pedagogów,
− konfrontacja umiejętności wykonawczych,
− podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki rozrywkowej wśród uczniów i studentów,
− tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
− wymiana doświadczeń pedagogicznych i wykonawczych,
− promocja szkolnictwa artystycznego, Miasta Lubaczowa i województwa podkarpackiego.
4. Konkurs przeznaczony jest dla wokalistów i zespołów wokalnych, solistów oraz zespołów
jazzowych i rozrywkowych, uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów akademii
muzycznych i uczelni o wydziałach artystycznych.
5. Konkurs odbędzie się na terenie PSM I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie.
6. W ramach konkursu odbędą się imprezy towarzyszące takie jak warsztaty jazzowe prowadzone przez członków jury oraz koncert w ich wykonaniu. Punktem kulminacyjnym konkursu będzie koncert laureatów, który odbędzie się po ogłoszeniu wyników oraz wręczeniu
nagród.
7. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w następujących kategoriach:
−

Kategoria muzyczna I – JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

w tej kategorii mogą brać udział: soliści, wokaliści i zespoły liczące do 18 osób,
szkół muzycznych I stopnia, szkół muzycznych II stopnia oraz Akademii Muzycznych (Uczelni)
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−

Kategoria muzyczna II – MŁODY POPULARYZATOR POLSKIEJ MUZYKI
ROZRYWKOWEJ

w tej kategorii mogą brać udział: soliści, wokaliści i zespoły liczące do 18 osób szkół muzycznych I stopnia, szkół muzycznych II stopnia oraz Akademii Muzycznych (Uczelni)
8. Wymagania programowe w trakcie przesłuchań konkursowych:
▪
−
−
−
−

dla kategorii I – prezentacja muzyczna
I grupa - szkoły muzyczne I stopnia - Czas występu maks. do 7 min.
II grupa - szkoły muzyczne II stopnia - Czas występu maks. do 10 min.
III grupa - Akademie Muzyczne (Uczelnie) - Czas występu maks. do 15 min.
Program w kategorii I:
Jazz i muzyka rozrywkowa

▪
−
−
−
−

dla kategorii II – prezentacja muzyczna
I grupa - szkoły muzyczne I stopnia - Czas występu maks. do 7 min.
II grupa - szkoły muzyczne II stopnia - Czas występu maks. do 10 min.
III grupa - Akademie Muzyczne (Uczelnie) - Czas występu maks. do 15 min.
Program w kategorii II:
wyłącznie polska muzyka rozrywkowa ze szczególnym uwzględnieniem twórczości zanikającej lub całkowicie zapomnianej na polskiej scenie muzycznej !!!

9. Występy uczestników oceni profesjonalne Jury w składzie:
Bernard Maseli
Jerzy Główczewski
Paweł Tomaszewski
Wojciech Myrczek
zatwierdzone przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Jury ma prawo przerwać prezentację. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
10. Jury ocenia występ solisty/zespołu wg następujących kryteriów:
Solista:
−
−
−
−
−
−
−

dobór repertuaru konkursowego ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru jazzowego (rozrywkowego),
aparat gry,
intonacja i jakość brzmienia,
znajomość formy utworu jazzowego (rozrywkowego) i umiejętność jej realizacji,
interpretacja i stylowość wykonania,
improwizacja,
prezentacja sceniczna.
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Zespół:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dobór repertuaru konkursowego ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru jazzowego (rozrywkowego),
zachowanie proporcji brzmieniowych,
intonacja i jakość brzmienia zespołu,
współpraca muzyków w zespole,
zróżnicowanie stylistyczne wykonywanego repertuaru jazzowego (rozrywkowego),
interpretacja i stylowość wykonania utworów,
aranżacja,
improwizacja,
prezentacja sceniczna.

11. Jury ma prawo do przyznania Grand Prix za najlepszą prezentację konkursową.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie, a laureaci nagrody
rzeczowe. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach dla każdej z grup.
12. Dopuszcza się udział nauczycieli w konkursie wyłącznie w charakterze akompaniatora lub
dyrygenta. Inne decyzje w tej kwestii należą do kompetencji organizatora.
13. Laureaci konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów.
14. Ustala się wpisowe dla uczestników zakwalifikowanych do konkursu:

UWAGA: Opłaty obowiązują jedynie studentów uczelni artystycznych !!!
−
−
−

dla każdego solisty i wokalisty w wysokości 50 złotych
dla zespołu w wysokości 100 złotych
które należy wpłacić na konto:
Fundusz Pomocy Szkole 31 9101 0003 2001 0000 0651 0002
z dopiskiem nazwy zespołu, solisty lub wokalisty

W przypadku występu uczestnika w więcej niż jednej kategorii wpisowe pobierane będzie tylko
raz. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie, wpisowe nie będzie zwracane.
15. Wpisowe należy wpłacić do dnia 6 marca 2020 roku, a kopię dowodu wpłaty przesłać
na adres: schooljazz@psmlubaczow.pl lub faxem na nr 16 632-18-55.
16. Koszty podróży, noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres schooljazz@psmlubaczow.pl lub
telefonując pod numer tel. 16 632-18-55.
Osoby do kontaktów:
Pani Agnieszka Partyczka tel. 888-994-851
osoba ds. technicznych: Pan Andrzej Antonik tel. 600-723-890
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18. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) w celach wynikających z regulaminu tego konkursu.
19. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Krzysztofa Komedy w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie, ul. Rynek 24, 37-600 Lubaczów, tel. 16 6321855, email: sekretariat@psmlubaczow.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSM w Lubaczowie: Pan Grzegorz Linowski
tel. 661-601-020; email: iodo@ecrklex.pl
3) Dane osobowe podane we wzorze zgłoszenia konkursowego, wizerunek oraz zapis
foniczny i wizualny będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit.a (osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów) ogólnego rozporządzenia w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji (rozpowszechnianie w tym fotografowanie, nagrywanie,
odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, transmitowanie za pośrednictwem środków
masowego przekazu, Internetu, portali społecznościowych) IX Ogólnopolskiego Konkursu School &Jazz Festival.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Przemyślu.
6) Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
Odmowa podania danych skutkuje rezygnacją z udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie
School &Jazz Festival.
20. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania
i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia
zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach
reportażowych i promocyjnych.
21. Formularze zgłoszeniowe są dostępna na stronie: www.psmlubaczow.pl.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy przesłać do dnia 6 marca 2020 roku, na
adres: schooljazz@psmlubaczow.pl lub faxem na nr 16 632-18-55.
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22. Organizatorzy oddają do dyspozycji uczestników profesjonalną Salę Koncertową wyposażoną w system nagłośnieniowy, oświetlenie oraz aparaturę rejestrującą:
− Fortepian Steinway and Sons B-211
− Stage Piano Kurzweil Artis SE
− Wzmacniacz Crate BT 100
− Combo basowe BK 300 HK
− Wzmacniacz Marshall MG4 102 fx combo gitarowe
− Perkusja GRETSCH RENOWN MAPLE RN2-E604-CB z kompletem statywów
DDRUM DX i talerzami SABIAN HHX
− DiBox DB 10 - szt. 10
− Mikrofon bezprzewodowy Shure PGX 24/SM58 - szt. 2
− Mikrofon instrumentalny Shure SM 57 - szt. 4
− Mikrofon instrumentalny AT ATM 350 - szt. 3
− Mikrofon pojemnościowy Rode NT5 - szt. 6
− Mikrofon wokalowy Shure SM 58 Lce - szt. 4
− Mikrofon wokalowy Beta 58a - szt. 8
− Mikrofon wokalowy Rode NT 2A - szt. 2
− Mikrofony do perkusji Audix DP 5a - szt. 5
− Monitor odsłuchowy LDM PMA 10 - szt. 7
− Wzmacniacz słuchawkowy ART.HEADAMP 6 pro – słuchawki szt.6
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Organizator zapewnia możliwość prób akustycznych zgodnie z ustalonych harmonogramem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
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PROPOZYCJE NOCLEGÓW:
LUBACZÓW

1

2

3

4

U Dina
ul. Kraszewskiego 3
37-600 Lubaczów
tel. 16 632-98-60 lub www.udina.pl
Rezydencja pod orłami
ul. Szopena 49
37-600 Lubaczów
tel. 883 923 410 lub www.rezydencjapodorlami.pl
Hotel Feniks
ul. Unii Lubelskiej 8
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 95 00
Dom Weselny Markiza
ul. Niemirowska 2
37-600 Lubaczów
tel. 509 511 940 lub domweselnymarkiza.pl

OKOLICA

1

2

3

4

5

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół w Oleszycach
(7 km od Lubaczowa)
ul. Zielona 1
37-630 Oleszyce
tel. 601 420 837 lub www.zs.eoleszyce.pl
Pod Księcia Górką (7 km od Lubaczowa)
ul. Zamkowa 61E
37-630 Oleszyce
tel. 662 182 016 lub www.podksieciagorka.pl
Hotel w Starym Kinie (7 km od Lubaczowa)
ul. 3-go Maja 33
37-630 Oleszyce
tel. 732 285 468 lub www.hotel-w-kinie.pl
Kresowa Osada (10 km od Lubaczowa)
ul. Kolejowa 16
37-621 Basznia Dolna
tel. 600 501 508 lub www.kresowaosada.pl
Zajazd Granica (10 km do Lubaczowa)
Krowica Hołodowska 33
37-625 Krowica Sama
tel. 608-570-685
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GASTRONOMIA Lubaczów
1

Antalia Kebab, ul. Rynek 1/3D

2

Restauracja Alibi, Osiedla Adama Mickiewicza 7

3

Bar Frykas, ul. Marii Konopnickiej 2

4

Bar Jadło u Króla, ul. Juliusza Słowackiego 17

5

Bar w Starostwie Powiatowym, ul. Jasna 1

6

Bar U Grażyny, ul. Ignacego Krasickiego 5

7

Club Cafe, ul. Marii Konopnickiej 3

8

Czarny Kot Kebab & Bar, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

9

Kleopatra Kebab & Restaurant, ul. Tadeusza Kościuszki 25

10

Mamma Mia Pizzeria, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2

11

U Włocha Pizzeria Italiana, ul. Wyszyńskiego 16A
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