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Regulamin Konkursu 
 

I. 

 
1. Organizatorem 5-ej edycji „Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży,  

im. Beli Bartoka” jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy we współpracy  

z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 27 - 29 kwietnia 2018 r. 

3. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w dniach 27 - 29 kwietnia 2018 r.  

w Sali Widowiskowej SDK w Warszawie, ul. Jana Sebastiana Bacha 15, w której również odbędzie się, 

w dniu 29 kwietnia 2018r., Koncert Laureatów. 

4. Celem Konkursu jest popularyzacja muzyki fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

twórczości Beli Bartoka, prezentacja umiejętności i promocja utalentowanych młodych artystów, 

konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistów reprezentujących różne szczeble kształcenia 

muzycznego, oraz wymiana doświadczeń między pedagogami z różnych ośrodków kształcenia 

artystycznego. 

5. Konkurs ma charakter otwarty. 

6. Konkurs adresowany jest do uczestników polskich i zagranicznych. 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

 

• Kategoria A - dzieci i młodzież ze szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. 

• Kategoria B - dzieci i młodzież nieobjęte systemem szkolnictwa artystycznego - ogniska muzyczne, 

domy kultury, szkoły prywatne, nauka indywidualna itp.). 

 

Obie kategorie (A i B) podzielone będą na takie same grupy wiekowe: 

• grupa wiekowa I     -  do lat 10 (rocznik 2008 i młodsi), 

• grupa wiekowa II    -  do lat 13 (roczniki 2005 - 2007), 

• grupa wiekowa III   -  do lat 15 (roczniki 2003 - 2004). 
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II. 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup. 

2. Obowiązuje alfabetyczna kolejność występów w ramach każdej z grup. 

3. Przesłuchania uczestników odbywać się będą z udziałem publiczności. 

4. Dopuszcza się udział laureatów nagród poprzednich edycji Konkursu. 

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji - jego 

przekroczenie może skutkować przerwaniem występu. 

6. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. 

7. Program należy wykonać z pamięci, jednakże w Kategorii B korzystanie z nut przez uczestnika jest 

dopuszczalne. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, wykorzystania, a także rozpowszechniania 

nagrań fonograficznych, radiowych i telewizyjnych oraz fotografii wykonanych podczas Konkursu 

bez dodatkowego wynagrodzenia i dodatkowej zgody uczestników. 

 

 

III. 

 

1. Organizatorzy Konkursu powołują skład jury. 

2. Prezentacje konkursowe jury ocenia w skali 1-25 punktów. 

3. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków jury. 

5. Laureatami zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej. 

6. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych zobowiązani są do nieodpłatnego 

występu w Koncercie Laureatów, dnia 29.04.2018r. w Sali Widowiskowej Służewskiego Domu 

Kultury w Warszawie, podczas którego zagrają utwór z programu konkursowego wybrany przez 

jurorów. 
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IV. 

 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, w języku polskim lub angielskim, należy przesłać  

do 31 stycznia 2018 r. drogą elektroniczną na adres konkursbartoka@sdk.waw.pl poprzez 

nadesłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia”, skanu z podpisanym „Oświadczeniem opiekuna 

prawnego uczestnika Konkursu” i formularza „Program uczestnika Koknkursu” dostępnych na 

stronie internetowej Służewskiego Domu Kultury w zakładce Konkursu Beli Bartoka, lub pocztą 

wysłaną na adres: Służewski Dom Kultury, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa z dopiskiem 

„Konkurs Beli Bartoka ”.  

2. Uczestników Konkursu obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł, dokonane przelewem na konto 

bankowe w: 

Bank Pekao SA XVI Oddział w Warszawie, nr konta: 54 1240 2135 1111 0010 0432 9775. 

Potwierdzenie przelewu należy przesłać wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. 

3. Harmonogram przebiegu Konkursu, w tym prób i przesłuchań, a także wszelkie istotne informacje 

zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu, oraz przesłane zakwalifikowanym 

uczestnikom e-mailem, najpóźniej do 5 marca 2018r. 

4. Koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy Konkursu pokrywają 

we własnym zakresie. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygająca jest polska wersja językowa Regulaminu. 

6. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z przyjęciem warunków zawartych w powyższym 

Regulaminie. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu - Magdalena Gietka. Pytania 

prosimy przesyłać wyłącznie mailem na adres konkursbartoka@sdk.waw.pl . 
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