„Ja bowiem muzykę uważam za bluszcz, jak powój, co wtedy tylko bujnie się rozrasta,
ku górze się wspina, gdy ma równą a mocną podporę – wiedzę. Bez niej sztuka –
jako powój ów bez podpory – po ziemi tylko pełzać potrafi.”
Ignacy Jan Paderewski do Heleny Górskiej
***
„Genialną grą na fortepianie, również przez utwory swoje, rozpoczął nową epokę
dla tego instrumentu.”
Józef Elsner o Fryderyku Chopinie

V Konkurs Pianistyczny Piano e Forte 2022
Konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu historii instrumentu
i praktyk wykonawczych oraz literatury fortepianowej

Regulamin
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Pianistycznego Piano e Forte jest Zespół Szkół Muzycznych
w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.
2. Celem Konkursu jest inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu
historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych
różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie
nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 4 marca 2022 roku na platformie online
www.PianoeForte.pl.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 18 lutego
2022 roku wypełniając formularz online na stronie Konkursu www.PianoeForte.pl.
W formularzu należy podać link do nagrania zamieszczonego wcześniej na platformie
YouTube jako film niepubliczny. Specyfikację nagrania oraz sposób w jaki powinno zostać
przesłane na platformę YouTube opisuje załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia
kształcących się w szkołach publicznych i niepublicznych.
2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa uczniów klas fortepianu dodatkowego.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

§ 3. Przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się z trzech części:
1) I – teoretycznej;
2) II – słuchowej;
3) III – praktycznej.
2. Przebieg poszczególnych części Konkursu:
1) w części I – teoretycznej uczestnicy rozwiązują test zawierający pytania z zakresu
historii oraz budowy fortepianu;
2) w części II – słuchowej uczestnicy rozpoznają
przed konkursem, odrębnej dla każdej kategorii;
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3) w części III – praktycznej uczestnicy wykonują z pamięci jeden dowolnie wybrany
utwór o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej, omawiają problemy
techniczne, wykonawcze, a także interpretacyjne w nim zawarte oraz realizują zadania
z
praktyk
wykonawczych.
W przypadku
kompozycji
awangardowych
(XX i XXI wiek) dopuszcza się możliwość wykonania utworu z wykorzystaniem
materiału nutowego. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z oryginalnych
materiałów nutowych oraz ich udostępnienia do wglądu Jury. Dopuszcza się
wykonanie utworów z wykorzystaniem cyfrowych nośników dźwięku.
3. Każdej kategorii odpowiada inny zakres wiedzy i umiejętności. Szczegółowy opis
wymagań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Części I – teoretyczna, II – słuchowa, III – praktyczna przebiegają w trybie online
na platformie www.PianoeForte.pl.
5. Harmonogram ustalany jest po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie
Konkursu.
§ 4. Jury Konkursu
1. Jury powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.
2. W Jury zasiadają uznani pianiści – pedagodzy.
3. Jury ocenia uczestników według następujących kryteriów oraz punktacji:
1) części I i II (maksymalna łączna liczba punktów 25; mnożnik x 1):
a) część I – teoretyczna – test wiedzy dotyczącej historii instrumentu (19
punktów),
b) część II – słuchowa – kanon (6 punktów).
2) część III – praktyczna:
a) zadania z praktyk wykonawczych (0 – 25 punktów; mnożnik x 2),
b) prezentacja i wykonanie utworu (0 – 25 punktów; mnożnik x 3).
Prezentacja utworu oceniana jest według następujących kryteriów:

dobór utworu,

poziom trudności,

poziom techniczny wykonania,

wyraz artystyczny,

wierność stylistyczna,





sugestywność odtwórcza,
inwencja twórcza (awangardowe kompozycje aleatoryczne),
poziom merytoryczny prezentacji.

4. Punktacja z poszczególnych części jest mnożona według ustalonego mnożnika
i sumowana, następnie dzielona przez 6. Wynik działania stanowi końcową punktację,
jaką uczestnik otrzymuje w Konkursie.
5. Uczestnikom, którzy uzyskają punktację od 21 do 25 punktów Jury przyznaje nagrody
i wyróżnienia oraz nagrodę Grand Prix za wybitną osobowość artystyczną.
6. Laureaci I nagrody poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w Konkursie w tej samej
kategorii konkursowej.
7. Członkowie Jury nie mogą oceniać prezentacji swoich uczniów.
8. Decyzje Jury są nieodwołalne.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie i przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.
2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizator jest ostateczną instancją decydującą o interpretacji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
KLAUZULA INFORMACYJNA - KONKURS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) organizatorzy V Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2022
informują, że:
1)
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce
z siedzibą: Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 278 31 13, e-mail:

sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego
Sfogato z siedzibą: ul. Lea 173/12, 30-133 Kraków, tel.: 510 782 061, e-mail: info@sfogato.org podmioty te są Współadministratorami danych osobowych.
2)
Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami w zakresie wykorzystania danych
osobowych dostępna jest pod adresem www.pianoeforte.pl . Inspektorem ochrony danych, z którym
można się kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Organizatorów danych
osobowych jest Pan Jacek Krzyżaniak e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605.
3)
Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO –
podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w pozostałym zakresie dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym) w celu
realizacji konkursu, udokumentowania jego przebiegu oraz promocji konkursu i osiągnięć jego
uczestników.
4)
Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby
oraz strony internetowe Współadministratorów, a także strony internetowe instytucji i mediów,
z którymi Współadministratorzy współpracują z związku z realizacją i promocją konkursu; media
i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV, media społecznościowe jak Youtube.com,
organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy
przepisów prawa.
5)
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały
zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Współadministratorów przepisów
prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt)
lub do wycofania Pani/Pana zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu.
6)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub
Pana/i dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do
przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7)
Dane osobowe zamieszczone na portalu Youtube.com współadministrowanym przez
organizatorów konkursu mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych.
W takiej sytuacji współadministratorem danych będzie firma Google LLC. Podstawą prawną transferu
danych jest art. 46 ust. 2 lit d RODO tj. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję
Europejską.
8)
Dane
osobowe
nie
przez Współadministratorów danych.

będą

podlegały

automatycznemu

profilowaniu

9)
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka)
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)
Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) jest dobrowolne, a jej brak wyłącza możliwość uczestnictwa
w konkursie.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce
Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
Tel./Fax: 012 278 31 13

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
ul. Lea 173/12, 30-133 Kraków
Tel.: 510 782 061
konkurs@pianoeforte.pl

