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Regulamin 

1) I Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy Gdańsk 2017 organizowany jest 

przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

 

2) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy altowioliści studiujący aktualnie 

w jednej z polskich uczelni muzycznych w klasie altówki,  

z ograniczeniem wieku do 30 lat. Przesłuchania konkursowe odbędą się  

w dwóch grupach: I Grupa - studenci studiów licencjackich  

oraz II Grupa - studenci studiów magisterskich. 

 

3) Konkurs odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 roku w Auli (czerwony 

budynek) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

4) Konkurs jest jednoetapowy. 

 

5) Konkurs będzie odbywał się co rok. 

 

6) W każdej grupie można tylko jeden raz zdobyć pierwszą nagrodę. 

 

7) Zgłoszenia na Formularzu Zgłoszeniowym należy przesyłać do dnia  

25 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) na adres: 

I Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy Gdańsk 2017 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

 

lub na adres e-mail: altowkowy@amuz.gda.pl 

 

8) Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć: 

- kserokopię indeksu lub zaświadczenia (dotyczy studentów programów 

zagranicznych) 

- kopię dokumentu urodzenia 

- notkę biograficzną w skróconej formie 

- fotografię w wersji elektronicznej 

- potwierdzenia wpłaty wpisowego  
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9) Wpisowe w wysokości 150 zł. należy wpłacić na konto: 

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  

ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk.  

Z dopiskiem: 

 

Konkurs Altówkowy, imię i nazwisko uczestnika, grupa, dane 

adresowe uczestnika. 

 

Numer konta:14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 

  

10) Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

11)  Jury Konkursu składać się będzie z przedstawicieli wszystkich polskich 

uczelni muzycznych oraz Gościa Honorowego zaproszonego przez 

organizatora. Jury będzie pracować w oparciu o zatwierdzony na pierwszym 

posiedzeniu Regulamin Jury. Wszystkie decyzje Jury są ostateczne  

i niezaskarżalne. 

 

12) Przewiduje się udział uczestników, którzy studiują u członków Jury. 

 

13) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie ich prezentacji 

artystycznej oraz wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrań 

audio wideo oraz na korzystanie przez organizatorów z materiałów 

zarejestrowanych w trakcie trwania konkursu, bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalenie, rozpowszechnianie 

i powielanie wizerunku uczestników, prawo do publicznego odtwarzania 

prezentacji artystycznej, prawo wprowadzania wizerunku do pamięci 

komputera. Prawo do korzystania z wizerunku w celu promocji Konkursu 

oraz w celach informacyjnych związanych z Konkursem. 

 

14) Program Konkursu: 

I Grupa: 

Studenci studiów licencjackich, czas trwania prezentacji do 20 minut. 

1)  Dwie kontrastujące części jednej z Suit BWV 1007-1012 J. S. Bacha. 

2)  B. Campagnoli – dowolny kaprys z op. 22   

lub Fr. A. Hoffmeister – dowolna etiuda. 

3) Pierwsza część solowego koncertu klasycznego z kadencją. 

4) Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu. 
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II Grupa: 

Studenci studiów magisterskich, czas prezentacji do 25 minut. 

1) Dwie kontrastujące części jednej z trzech Suit op. 131d M. Regera. 

2) B. Campagnoli - jeden z wybranych kaprysów: 17, 33, 35, 41              

lub Fr. A. Hoffmeister – jedna z wybranych etiud: 1, 4, 7. 

3) Pierwsza część koncertu z XX lub XXI wieku skomponowanego  

w oryginale na altówkę. 

 

15) Każdy z uczestników Konkursu przyjeżdża z własnym akompaniatorem. 

 

16) Nagrody i wyróżnienia: 

I Grupa: I Nagroda – 2000 zł, II Nagroda – 1000 zł, III Nagroda 500 zł 

II Grupa: I Nagroda – 2000 zł, II Nagroda – 1000 zł, III Nagroda 500 zł 

 

Jury może przyznać wyróżnienie w każdej grupie. 

Jury może przyznać nagrodę specjalną. 

 

17) Laureaci nagród są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów. 

 

18) Jury ma prawo w wyniku głosowania zmienić liczbę, układ i wysokość 

nagród. 

 

19) W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami organizacyjnymi Jury 

– za zgodą zainteresowanych uczestników – ma prawo zmienić 

kolejność prezentacji konkursowych. 

 

20) Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu uczestników 

oraz ich pedagogów i akompaniatorów w Gdańsku.  

21) Ewentualne wątpliwości i kwestie sporne będą rozstrzygane w oparciu  

o niniejszy regulamin. 

22) Informacje: 

dr Błażej Maliszewski 

Dyrektor I Międzyuczelnianego Konkursu Gdańsk 2017 

tel. 601739409 

e-mail: altowkowy@amuz.gda.pl 
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Formularz zgłoszeniowy: 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………….………………… 

 

Rok studiów: ……………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………..… 

 

Adres email: ………………………………………………………………... 

 

Pedagog prowadzący: ……………………………………………………… 

 

Akompaniator: …………………………………………… 

 

Akademia Muzyczna: ………………………………………………………. 

 

Grupa: ………………………………………………………………………. 

 

Program i czas trwania prezentacji: 

1) 

2) 

3) 

4) 


