Kulturno umetniško društvo Ars Haliaeti / Associazione culturale artistica Ars Haliaeti

2. mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov "Insula 2014"
Dvorana Glasbene šole Izola - 2. do 4. maj 2014
Organizator tekmovanja:
Kulturno umetniško društvo Ars Haliaeti / Associazione culturale artistica Ars Haliaeti
Pobočna ul. 5, 6310 Izola
Davčna št.: 94453543
Matična št.: 4029747
info@ars-haliaeti.si
http://www.ars-haliaeti.si
Umetniški vodja:
Rok Palčič, predsednik KUD Ars Haliaeti

PRAVILNIK TEKMOVANJA
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Tekmovanje je odprto za pianistke in pianiste vseh državljanstev.
Tekmovalci bodo razvrščeni v 5 starostnih kategorij:
A rojeni po 1. 1. 2003 - trajanje programa: do 6 minut
B rojeni po 1. 1. 2001 - trajanje programa: do 10 minut
C rojeni po 1. 1. 1999 - trajanje programa: do 15 minut
D rojeni po 1. 1. 1997 - trajanje programa: do 20 minut
E rojeni po 1. 1. 1994 - trajanje programa: do 25 minut
Izbira programa je za vsako kategorijo svobodna. Komisija bo kvaliteto strukture programa
upoštevala kot kriterij pri ocenjevanju.
Kotizacija znaša 45€ za kategorijo "A", 50€ za kategoriji "B" in "C", ter 55€ za kategoriji "D" in
"E".
Kandidati morajo izpolnjene prijavnice poslati do najkasneje 18. 4. 2014 (poštni žig) na naslov
KUD Ars Haliaeti
Pobočna ul. 5, 6310 Izola, Slovenija
oziroma preko elektronske pošte:
info@ars-haliaeti.si
oz. se prijaviti preko e-prijavnice, ki je dostopna na naši spletni strani: http://www.arshaliaeti.si/tekmovanje/Insula-2014/e-prijava", prav tako do 18. 4. 2014.
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Prijavnicam je potrebno priložiti sledeče dokumente:
a) Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta
b) Življenjepis
c) Fotografija (poslati preko e-pošte na "competition@ars-haliaeti.si" – portret
tekmovalke/-ca minimalnih dimenzij 1500x1500 slikovnih točk za oblikovanje
zbornika tekmovanja)
d) Potrdilo o plačilu kotizcaije
Znesek kotizacije je potrebno nakazati na transakcijski račun društva:
Prejemnik: KUD Ars Haliaeti
Naslov: Pobočna ul. 5, 6310 Izola, Slovenija
TRR: SI56 10100 0049 318578
odprt pri banki: Banka Koper
SWIFT: BAKOSI2X
e) Seznam izbranih del
Nepopolne prijave bodo zavrnjene.
Kotizacije se ne povrne.
Sprejeti tekmovalci bodo seznanjeni z vrstnim redom nastopa do najkasneje 22. 4. 2014.
Vrstni red nastopajočih bo prav tako na voljo na spletnih straneh društva (www.arshaliaeti.si).
Tekmovalci se bodo morali tajništvu tekmovanja pred nastopom predstaviti z veljavnim
osebnim dokumentom.
Odločitve komisije so dokončne.
V primeru napačne interpretacije tega pravilnika, je za reševanje nastalih težav pristojen
umetniški vodja tekmovanja.
Umetniški vodja tekmovanja si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni število članov,
oz. zamenja enega ali več članov komisije.
Vsi nastopi so javni. Tekmovalci vseh kategorij morajo izvesti celoten program na pamet.
Komisija lahko nastop prekine, v primeru, da tekmovalec preseže predvideno minutažo.
Razglasitev rezultatov bo potekala po nastopu zadnjega tekmovalca vsake kategorije.
Komisija lahko eno nagrado razdeli med 2 tekmovalca. V tem primeru sta si nagradi
enakovredni.
Komisija si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, a le v primeru, da je mnenje vseh članov
komisije, ter umetniškega vodje enotno.
Kandidati morajo navesti seznam skladb, ki jih bodo izvajali na tekmovanju, na prijavnem
obrazcu. Program je možno naknadno spremeniti, vendar je potrebno o tem obvestiti
tajništvo tekmovanja, najkasneje do ene ure pred pričetkom nastopa.
V primeru radijskega in/ali televizijskega snemanja nastopov udeležencev v okviru
tekmovanja, tekmovalec ne more uveljavljati nikakršnih pravic do posnetega materiala.
Posnetki bodo ostali v lasti organizatorja tekmovanja.
Udeležba na tekmovanju pomeni, da se tekmovalec, oz. njegov skrbnik strinja z vsemi členi
tega pravilnika.

