
 

 

 

Regulamin 

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2019 

  

 

§1 Postanowienia ogólne 

  

1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2019 (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie. 

2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące 

Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu. 

  

§2 Organizacja Konkursu 

  

1. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie: 

a) soliści: 

 Kategoria A: poniżej 8 lat – program dowolny do 5 minut; 

 Kategoria B: 9-12 lat – program dowolny do 8 minut; 

 Kategoria C: 13-16 lat – program dowolny do 10 minut; 

 Kategoria D: 17-19 lat – program dowolny do 15 minut; 

 Kategoria E: studenci uczelni muzycznych – program dowolny do 20 minut; 

 Kategoria F: absolwenci uczelni muzycznych – program dowolny do 25 minut; 

b) zespoły kameralne: 

 Kategoria G: poniżej 12 lat – program dowolny do 8 minut; 

 Kategoria H: 13-19 lat – program dowolny do 15 minut; 

 Kategoria I: studenci i absolwenci uczelni muzycznych – program dowolny do 

25 minut. 

2. Konkurs podzielony jest na następujące sekcje: 

 Sekcja I – fortepian; 

 Sekcja II – instrumenty smyczkowe; 

 Sekcja III – instrumenty dęte drewniane; 

 Sekcja IV – instrumenty dęte blaszane; 

 Sekcja V – perkusja; 
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 Sekcja VI – zespoły kameralne (od 2 do 10 wykonawców); 

Sekcja VI B – zespoły kameralne (powyżej 10 wykonawców). 

           

§3 Uczestnicy Konkursu 

  

1. W Konkursie mogą brać udział instrumentaliści wszystkich narodowości do 30 roku 

życia, w tym: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci oraz absolwenci 

uczelni wyższych. 

2. Konkurs jest otwarty dla muzyków grających na następujących instrumentach: 

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, 

saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

   

§4 Warunki uczestnictwa 

  

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie instrumentalista powinien przesłać link odsyłający 

do nagrania audio-wideo (YouTube), które zostało zarejestrowane nie wcześniej niż 6 

miesięcy od daty zamknięcia rejestracji. Długość nagrań powinna być zgodna z 

kategorią, do której należy uczestnik. 

2. Nagranie audio-wideo nie może być poddane edycji oraz powinno zawierać całą 

sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu kameralnego. 

3. Uczestnik Konkursu wpłaca datek na cele statutowe Fundacji Life and Art, który nie 

podlega zwrotowi w wysokości: 

a)  140 zł w kategorii solistów; 

b)  80 zł za każdego członka zespołu w kategorii zespołów kameralnych. 

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonać na 

numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001 tytułem 

“datek na cele statutowe” wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz kategorią i 

sekcją. 

4. Link do nagrania wraz z podpisanym przez uczestnika (lub w przypadku osoby 

niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) formularzem zgłoszeniowym, 

potwierdzeniem wpłaty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 



 

 

 

przesłać na adres e-mail competitionopus@gmail.com do 31.03.2019 r. pod rygorem 

nieważności zgłoszenia. 

 

 

§5  Nagrody i rozstrzygnięcie 

  

1. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne.  

2. Przewidziane są nagrody specjalne: 

a) za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora; 

b) za najlepsze wykonanie utworu współczesnego powstałego po roku 1950; 

c) dla najlepszego kwintetu dętego; 

d) dla najlepiej zapowiadającego się młodego klarnecisty (z kategorii A, B, C lub 

D); 

e) dla najlepszego akompaniatora. 

3. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo.  

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione w każdej sekcji 

instrumentalnej i w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów. Jury zastrzega sobie 

nieprzyznanie nagród lub dzielenie nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w 

ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród. 

4. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych instrumentalistów: 

Gloria Campaner (Wlochy) 

Philippe Cuper (Francja) 

Shmavon Grigoryan (Armenia) 

Jan Kalinowski (Polska) 

Bartosz Sałdan (Polska) 

Marek Szlezer (Polska) 

Tomasz Ślusarczyk (Polska) 

5. Decyzje jury zostaną opublikowane na stronie Konkursu www.lifeandart.eu. 

6. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich. 
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§6 Postanowienia końcowe 

  

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu. 
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