Versenyszabályzat
1. szakasz
Az óbecsei „Petar Konjovic” Alapfokú Zeneiskola és a „Muzički trenutak'' polgári
társulás (a továbbiakban a szövegben: a versenyszervező) megszervezi a „Fantast- 2018“
nemzetközi versenyt.
2. szakasz
A verseny nyilvános, a versenyszámot/programot fejből kell előadni.
3. szakasz
A versenyen való részvételre az Alapfokú Zeneiskolák nappali- és levelező tagozatos tanulói
jogosultak.
4. szakasz
Minden hangszernél a versenyszám szabadon választható.
Hangszerek: ZONGORA, HEGED , CSELLÓ, HARMONIKA, TAMBURA ÉS GITÁR
Bébi kategória: 2009.évben született és fiatalabb versenyzők - előadási idő max.4 perc
Első kategória: 2008.évben született versenyzők - előadási idő max.5 perc
Második kategória: 2007.évben született versenyzők - előadási idő max.6 perc
Harmadik kategória: 2006.évben született versenyzők - előadási idő max.7 perc
Negyedik kategória: 2005.évben született versenyzők - előadási idő max.8 perc
Ötödik kategória: 2004.évben született versenyzők - előadási idő max.9 perc
Hatodik kategória: 2003.évben született versenyzők - előadási idő max.10 perc
5. szakasz
A verseny 2018. május 14.-24.-ig kerül megrendezésre az óbecsei „Fantast” kastélyszállóban.
6. szakasz
A verseny a versenyszabályzat szerint zajlik.
A versenyszabályzat szabályozza azokat a cikkelyeket, amik a verseny szervezésére
vonatkoznak, a hangszercsoportokra és a vesenykategóriákra. A versenyszabályzatot a verseny
szervezőbizottsága hozza meg.

-

7. szakasz
A verseny célja:
pedagógiai tapasztalatcsere a fiatal diákok oktatásáról és a jövő előadóm vészeinek
neveléséről
a rendkívül tehetséges gyermekek felfedezése és pályájuk követése koncert fellépéseik által
a kiemelkedő eredményekkel rendelkező pedagógusok elismerése
8. szakasz

A Verseny szervezője által kijelölt szervező-bizottság gondoskodik a verseny előkészítéséről
és megvalósulásáról.
9. szakasz

A verseny résztvevőit szakképzett 3 - 5 tagú kiváló hazai és külföldi pedagógusokból álló
zs ri értékeli. A zs ri tagjait a versenyszervező bizottsága ajánlja.
10. szakasz
A zs ri jogosult a megadott időt túlhaladó program megszakítására és az addigi előadás
pontozására.
11. szakasz
A résztvevők jelentkezésüket a szervezőbizottság által előírt időpontig nyújthatják be.
A jelentkezési rlap a következő elemeket tartalmazza:
 a versenyző vezetékneve és utóneve
 az iskola neve és a tanuló osztályának megjelölése
 a kategória, amelyben a diák versenyez
 a hangszer megjelölése
 főtárgyvezető tanár neve, a zongorakísérő neve
 a program és az előadási idő tartama
A jelentkezési rlapon kívül a
tanuló köteles mellékelni:
 az anyakönyvi kivonat fénymásolatát
 a jelentkezési díj (adomány) befizetéséről szóló bizonylatot/ vagy annak fénymásolatát
12. szakasz
A résztvevők értékelése pontozással történik, amit a pontozási lapok alapján, átlagszámítással
összegeznek.
A díj megszerzéséhez a következő pontszám szükséges:
I. helyezés: 90-100 pont
II. helyezés: 80-89,99 pont
III. helyezés: 70-79,99 pont Dícséret: 60-69,99 pont
13. szakasz
A zs ri által kiosztott díjak száma nincs korlátozva egyik kategóriában sem.
14. szakasz
A zs ritagok minden szakon dönthetnek egyhangúlag egy különdíjas versenygyőztesről. A
különdíjasnak feltétlenül szükséges 100 pontot megszerezni.
15. szakasz



A maximális pontszámmal rendelkező versenyzők pénzjutalmat kapnak:
100 pont - 50 euró
Különdíjas versenygyőztes - 100 euró
16. szakasz





A versenyszervező speciális díjban részesíti a következőket:
A verseny legfiatalabb versenyzőjét
A legtöbb versenyzőt felkészítő pedagógust
Az iskolát, amelyből legtöbb versenyző érkezett a versenyre
17. szakasz

A „Fantast - 2018” verseny résztvevői saját maguk fedezik az utazás-, és a szállás költségeit
Óbecsén.

18. szakasz
A versenyszervező fenntartja a verseny filmezési jogát, a reprodukciós jogokat és a
közvetítés jogát.
19. szakasz
A versenyszervező fenntartja jogát, hogy a versenyen készült fényképeket és
videófölvételeket felhasználja a verseny promóciója érdekében. A fényképeket, megjelentheti a
médiában, az iskola hivatalos web-és facebook oldalán, a you tube-on, az iskola plakátjain,
szórólapjain stb.
20. szakasz
A versenyző a „Fantast - 2018” jelentkezési rlapon lévő aláírásával elfogadja a verseny
feltételeit és a versenyből eredő kötelességeket.
21. szakasz
A versenyen való részvételére 20 euró illetve annak aznapi árfolyam szerinti dinár
ellenérték / fő adomány befizetése jogosít fel.
Az adományt a következő folyószámlaszámra utalhatják át: 340-11013815-80, befizetési cél:
adomány, fogadó: Udruženje građana ''Muzički trenutak'' Bečej Külföldi versenyzőink részére a
helyszínen biztosítunk befizetési lehetőséget.
22. szakasz
A versenyszervező elhatárolódik a felelősségtől a versenyzők és tanárok mindennem
sérülése vagy balesete esetén a verseny helyszinén, valamint nem felel a vagyontárgyaik
meghibásodásáért vagy lopásáért.
23. szakasz
-

A jelentkezési lapjaikat 2018 .április 10.-ig küldhetik el a következő címre:
Petar Konjovic Alapfokú Zeneiskola , 21220 Óbecse Fő utca 5.
a takmicenjefantast@gmail.com e-mail címre elektornikusan,
illetve bejelentkezhetnek a www.muzickaskolabecej.com felületen

Minden további információt a következő telefonszámokon kérhetnek a versennyel kapcsolatban:
+381-21-6912-251, + 381-21-6912-950, +381-484-004, vagy a zeneiskola weboldalán:
www.muzickaskolabecej.com

