
WroClavile
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

dla Pianistów Amatorów

Regulamin

1. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny WroClavile, zwany dalej Konkursem, przeznaczony jest dla
pianistów amatorów wszystkich narodowości, bez ograniczenia wieku uczestników.

2.  Konkurs  jest  adresowany  w  szczególności  do  uczniów  oraz  absolwentów  ognisk  muzycznych
i artystycznych,  uczestników  zajęć  prowadzonych  w domach  kultury  lub  osób  uczących  się  gry  na
fortepianie  w  sposób  nieformalny  (np.  poprzez  prywatne  lekcje  lub  samodzielnie),  jednakże
dopuszczalny  jest  także  udział  uczniów  i  absolwentów  państwowych  oraz  niepublicznych  szkół
muzycznych, którzy ukończyli naukę gry na innym instrumencie niż fortepian lub ukończyli naukę gry
na fortepianie nie później niż po 6 klasie szkoły muzycznej I stopnia. Konkurs nie jest adresowany
do uczniów i     absolwentów klasy fortepianu państwowych i niepublicznych szkół muzycznych
II stopnia, ani studentów i   absolwentów muzycznych uczelni wyższych   w klasie fortepianu.

3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Artystyczne Muza-Art.

4. Konkurs jest dwuetapowy i jest otwarty dla publiczności.

5.  Eliminacje  do  Konkursu  odbędą  się  w  Polsce  (Wrocław,  Wieliszew  k/Warszawy),  Niemczech
(Erkelenz), Belgii (Bruksela) i Szwecji (Sztokholm) w okresie od 14 listopada 2020 r. do 15 grudnia
2020 r. Przesłuchania finałowe i Koncert Laureatów będa miały miejsce w dniach 28-30 maja 2021 r.
w Ślężańskim Ośrodku Kultury w Sobótce, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka.

Harmonogram eliminacji:

Wrocław (Polska) 14 listopada 2020 Klub Muzyki i Literatury
pl. Tadeusza Kościuszki 10, 50-028 Wrocław

Wieliszew  k/Warszawy
(Polska)

21 listopada 2020 Centrum Kultury w Wieliszewie 
Łajski, ul. St.  Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej), 
05-119 Legionowo 

Erkelenz (Niemcy) 28 listopada 2020 Leonhardskapelle Erkelenz, Gasthaussstrasse 5
41812 Erkelenz

Bruksela (Belgia) 29 listopada 2020 Bruksela

Sztokholm (Szwecja) 6 grudnia 2020 Kulturskolan Stockholm



6. W każdych eliminacjach uczestniczyć będzie maksymalnie 30 pianistów (liczy się kolejność zgłoszeń).
Do  przesłuchań  finałowych  wybranych  zostanie  maksymalnie  24 pianistów,  a  o  udziale  w  finale
Konkursu zdecyduje Jury podczas eliminacji.

7.  W  przypadku  dużej  liczby  zgłoszeń,  Organizator  dopuszcza  możliwość  przedłużenia  eliminacji
o kolejny dzień w poszczególnych ośrodkach.

8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się na listę uczetników Konkursu, zostaną
wpisane na listę rezerwową.

9.  W  wyjątkowej  sytuacji,  niezależnej  od  Organizatora,  eliminacje  mogą  zostać  przeprowadzone
w trybie online lub poprzez przesłanie swojego nagrania. Zmiana ta, warunki techniczne oraz termin
nadsyłania  nagrań  zostaną  ogloszone  do  publicznej  wiadomości  nie  później  niż  15 dni  przed
rozpoczęciem okresu eliminacji. Czas na przygotowanie nagrań nie może być krótszy niż 45 dni.  

10. Podpisaną kartę zgłoszeniową (formularz w załączniku nr 1) z zaznaczoną klauzulą RODO należy
zeskanować i przesłać na adres e-mail:  info@wroclavile.com do dnia  31 października 2020 roku.
Zgłoszenia można także dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na konkursowej stronie
internetowej www.wroclavile.co  m lub wysłać pocztą na adres Organizatora.

11. Oryginał karty zgłoszeniowej należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu eliminacji. 

12. Wpisowe na eliminacje w wysokości  40 EURO1 należy wpłacić  po otrzymaniu od Organizatora
potwierdzenia zakwalifikowania się do Konkursu, na numer konta organizatora Centrum Artystyczne
Muza-Art PL 51 1140 2004 0000 3712 1183 1742, BIC: BREXPLPW  (nr konta dla przelewów
w złotówkach: PL 03 1140 2004 0000 3402 7820 1933) do dnia  4 listopada 2020 roku.  W tytule
przelewu  należy  umieścić  imię  i  nazwisko uczestnika  oraz  nazwę  Konkursu  WroClavile.
Niedokonanie  przez  osobę  zakwalifikowaną  do  Konkursu  wpłaty  w  wyżej  wymienionym  terminie
będzie  równoznaczne  z  rezygnacją  z  udziału  w Konkursie,  a  zwolnione  miejsce  otrzyma pierwsza
w kolejności osoba z listy rezerwowej.

13. Wpisowe na przesłuchania finałowe w wysokości  50 EURO2 należy wpłacić  po otrzymaniu od
Organizatora potwierdzenia zakwalifikowania się do finału, na numer konta  organizatora: Centrum
Artystyczne Muza-Art PL 51 1140 2004 0000 3712 1183 1742, BIC: BREXPLPW  (nr konta dla
przelewów w złotówkach: PL 03 1140 2004 0000 3402 7820 1933), do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W tytule przelewu należy umieścić  imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Konkursu  WroClavile.
Niedokonanie przez osobę zakwalifikowaną do finału wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, a zwolnione miejsce otrzyma pierwsza w kolejności
osoba z listy rezerwowej.

14.  W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Konkursie  z  jakiejkolwiek  przyczyny,  wpisowe  nie
podlega zwrotowi.

15.  Organizator  nie  ponosi  kosztów  przyjazdu  uczestnika  na  Konkurs,  jego  zakwaterowania
i wyżywienia.

16.  Kolejność  występowania  uczestników  podczas  eliminacji  zostanie  ustalona  i  przekazana  do
informacji uczestników na 3 dni przed rozpoczęciem przesłuchań.

17. Kolejność występowania uczestników w finale konkursu zostanie ustalona tuż przed rozpoczęciem
przesłuchań, w drodze losowania.

1 Stawki wpisowego na eliminacje dla krajów o niższym PKB podane są w załączniku nr 2 do Regulaminu
2 Stawki wpisowego na przesłuchania finałowe dla krajów o niższym PKB podane są w załączniku nr 2 do Regulaminu

http://www.wroclavile.com/
http://www.wroclavile.com/


18. Jako program eliminacji, uczestnik zobowiazany jest do wykonania dowolnego utworu ukazującego
umiejętności uczestnika na minimum 4 poziomie skali trudności wg szkoły francuskiej (przykładowe
utwory podane są w załączniku nr 3). Dopuszczalne jest wykonanie własnej kompozycji, improwizacji
lub aranżacji.

19. Jako program finałowy, uczestnik zobowiazany jest do wykonania 3 utworów o zróżnicowanym
charakterze:
a) utwór obowiązkowy wyznaczony przez Jury i podany do wiadomości finalistów  w ciągu dwóch
tygodni od zakończenia eliminacji 
b) utwór polskiego kompozytora
c) utwór dowolny

20. Program eliminacji i finału należy wykonać z pamięci (bez nut), w dowolnej kolejności.

21.  Łączny  czas  wykonania  programu  eliminacyjnego  nie  może  przekroczyć  7  minut,  a  programu
finałowego 20 minut.

22. Skład Jury powołuje Organizator Konkursu.

23. Członkowie Jury nie mogą oceniać własnych uczniów.

24. Przewodniczący Jury ma prawo przerwać występ uczestnika, jeżeli przekroczy on dozwolony czas
wykonania.

25. W Konkursie są przewidziane nagrody (finansowe i rzeczowe) za zajęcie 5 pierwszych miejsc (Złoci
Laureaci). 

26. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych.

27.  Wszyscy  uczestnicy  eliminacji  otrzymują  dyplom  uczestnictwa,  a  finaliści  dyplom  Złotego,
Srebrnego lub Brązowego Lauru.

28. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.

29. Finalista Konkursu, który nie weźmie udziału w Koncercie Laureatów daje prawo Organizatorowi
i Jury nie przyznać mu nagrody. Decyzja taka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć, nagrań audio i video przebiegu Konkursu
oraz do wykorzystania ich w celach archiwalnych i medialnych we wszelkich polach eksploatacji.
Uczestnicy  Konkursu  przenoszą  nieodpłatnie  na  Organizatora  swoje  prawa  autorskie  majątkowe
związane z wykonywaniem utworów w czasie Konkursu i  Koncertu Laureatów oraz z prawami do
wizerunku  własnego  utrwalonego  w  jakiejkolwiek  formie  w  czasie  trwania  Konkursu  i  Koncertu
Laureatów.

31.  Organizator  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  zmian  względem  ninejszego  Regulaminu,
wynikłych z nieprzewidzianych okoliczności.

32.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany terminu eliminacji  lub przesłuchań finałowych oraz
odwołania Konkursu najpóźniej na 15 dni przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny, lecz może
to  nastąpić  wyłącznie  w  sytuacjach  nadzwyczajnych,  niezależnych  od  Organizatora.  W  przypadku
odwołania Konkursu wpisowe podlega zwrotowi.

33. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.



Dane Organizatora:

Konkurs WroClavile

Centrum Artystyczne Muza-Art 

ul. Morawska 19

51-111 Wrocław

NIP: 899-176-42-27

Dyrektor Konkursu - Paweł Melka  

tel. +48 502 217 455 

www. wroclavile.com

e-mail: info@wroclavile.com

facebook.com/wroclavile

www.wroclavile.com
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