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REGULAMIN 

I Międzynarodowego Konkursu dla Kreatywnych Kontrabasistów 

Szczawno Zdrój, 12 sierpnia 2019 

 

I OGÓLNE WARUNKI 

1. I Międzynarodowy Konkurs dla Kreatywnych Kontrabasistów zwany dalej „Konkursem” organizowany jest 
w ramach III Międzynarodowej Letniej Akademii Kontrabasowej przez Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów 
z siedzibą w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Młody Artysta przy 
Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, zwanych dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu (Kategoria 
Młodsza i Średnia) oraz w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju (Kategoria 
Starsza). 

II UCZESTNICY 
 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być kontrabasiści, którzy do dnia 12 sierpnia 2019 r. nie przekroczyli 28 roku 
życia i są aktywnymi uczestnikami III Międzynarodowej Letniej Akademii Kontrabasowej Szczawno Zdrój 2019. 

4. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

1) Młodsza Kategoria dla uczestników w wieku do 18 lat; czas trwania występu: do 10 minut, 

2) Średnia Kategoria dla uczniów średnich (popołudniowych) szkół muzycznych w wieku 19 – 24 lat; czas 
trwania występu: do 15 minut, 

3) Starsza Kategoria dla uczestników w wieku od lat 19 do 28; czas trwania występu: do 20 minut. 

5. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby, które do momentu rozpoczęcia Kursu nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział 
w Konkursie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim. 

III ZGŁOSZENIE 

7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przez wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia, dostępnej 
na stronie internetowej www.worldbassfestival.info oraz przesłanie jej na adres e-mail: 
office@worldbassfestival.info lub pocztą na adres:  Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół 
Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu, ul. Piętnastolecia 24, 58-309 Wałbrzych                                  

Wzory Karty Zgłoszenia dla Uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego określają odpowiednio Załącznik nr 1 
i Załącznik nr 2 do Regulaminu III Międzynarodowej Letniej Akademii Kontrabasowej. 

8. Wysłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i III MLAK. 
9. Uczestnicy zgłaszający się na Konkurs z dniem złożenia formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na 

wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Konkursu i Koncertu Laureatów, ich utrwalenie, wielokrotne 
wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych 
i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu 
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszenia. 

11. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2019 r. 
 

IV PROGRAM 
12. W programie Konkursu należy wykonać: 
a) jedną lub dwie dowolne miniatury lub jedną lub dwie dowolne części utworu cyklicznego; 
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b) jeden z utworów obowiązkowych: „Wieczór” lub „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki z własnym 
opalcowaniem i smyczkowaniem (Załączniki nr 3 i 4 zostaną przesłane drogą mailową po zaakceptowaniu 
zgłoszenia); 

 
      Łączny czas trwania programu nie może przekroczyć regulaminowego czasu przewidzianego dla odpowiedniej    
      kategorii wiekowej. 
 
13. Uczestnik może zaprezentować także własną kompozycję pod warunkiem, że wyśle materiał nutowy wraz 

z Kartą Zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2019 r. na adres Organizatora. 
 

V PRZEBIEG KONKURSU 
14. Konkurs jest jednoetapowy. 
15. Kolejność przesłuchań konkursowych podana będzie przez Organizatora na stronie internetowej MLAK przed 

rozpoczęciem Konkursu; 
16. W skład międzynarodowego jury wejdą wszyscy Pedagodzy III MLAK;   
17. Oceny jury są tajne, a jedyną osobą uprawnioną do weryfikacji ocen jest Sekretarz jury powołany przez 

Organizatora Konkursu. 
18. Decyzje jury są ostateczne. 
19. Przesłuchania konkursowe odbędą się 12 sierpnia 2019 r. od godz. 10:00 w Zespole Szkół Muzycznych 

im. St. Moniuszki w Wałbrzychu, ul. Piętnastolecia 24, 58-309 Wałbrzych (Kategoria Młodsza i Średnia) oraz 
w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, ul. T. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno 
Zdrój  (Kategoria Starsza) i są otwarte dla publiczności. 

20. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.worldbassfestival.info.  oraz zostaną wywieszone na 
tablicach na terenie Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu (Kategoria Młodsza i Średnia) oraz w Teatrze 
Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju (Kategoria Starsza). 

21. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
23. Organizatorzy mają możliwość odwołania Konkursu z ważnych przyczyn. 
24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 


