OPĆI PRAVILNIK

Prvog natjecanja Ardea za polaznike violiniste Međunarodnog masterclassa klasične glazbe Ardea, Čapljina 2022.
Centar za kulturu i obrazovanje Akademija organizira 1. natjecanje Ardea za polaznike violiniste
Međunarodnog masterclassa klasične glazbe Ardea, koje će se održati od 29.lipnja do 3. srpnja
2022.godine, Ruđera Boškovića bb. Čapljina.

Kategorije:
Predkategorija: 10 godina i mlađi
1.kategorija: 12 godina i mlađi
2.kategorija: 14 godina i mlađi
3.kategorija: 16 godinai mlađi
4.kategorija: 18 godina i mlađi
5.kategorija: 20 godina i mlađi
6.kategorija: 25 godina i mlađi
Godinama starosti smatraju se godine navršene do datuma početka natjecanja, 28. srpnja 2022.

Program:
Predkategorija – trajanje do 6 minuta
-dvije skladbe po slobodnom izboru
1.kategorija– trajanje do 8 minuta
-ciklična forma ( prvi ili drugi i treći stavak , varijacije)
-skladba po slobodnom izboru
2.kategorija– trajanje do 10 minuta
-ciklična forma ( prvi ili drugi i treći stavak , varijacije)
-skladba po slobodnom izboru
3.kategorija– trajanje do 15 minuta
-ciklična forma ( prvi ili drugi i treći stavak , varijacije)
-skladba po slobodnom izboru
4.kategorija– trajanje do 25 minuta
-prvi ili drugi i treći stavak koncerta
-jedan stavak iz Partite ili Sonate za violinu solo J.S Bacha
-skladba virtuoznog karaktera
5.kategorija– trajanje do 30 minuta
-prvi ili drugi i treći stavak koncerta
-jedan stavak iz partite ili sonate za violinu solo J.S Bacha
-skladba virtuoznog karaktera

6.kategorija- trajanje do 45 minuta
-prvi ili drugi i treći stavak koncerta
-jedan stavak iz partite ili sonate za violinu solo J.S Bacha
-jedna virtuozna etida ili capriccio
-skladba virtuoznog karaktera

Cijeli se program izvodi napamet

Prijava:
Pravo sudjelovanja na Natjecanju imaju isključivo aktivni polaznici violinisti Međunarodne ljetne
škole Ardea za koje su uvjeti navedeni u prijavi za natjecanje ispunjeni i poslani na vrijeme.
Natjecanje nije obvezno za polaznike Međunarodne ljetne škole Ardea (moguće je pohađati seminar kod odabranog profesora i bez sudjelovanja na natjecanju).
Prijava za natjecanje podnosi se isključivo elektronskim putem.
Prijavu je potrebno ispuniti i poslati najkasnije do 1. lipnja 2022.
Slanjem prijave natjecatelj/roditelj potvrđuje da je suglasan s tim da podaci o njemu ostaju u bazi
podataka Natjecanja, kao i da pristaje svoje podatke dati na korištenje Organizatoru u svrhu izrade
dokumenata Natjecanja (programska knjižica, raspored akustičnih proba, diplome, rezultati natjecanja).
Natjecanje je u potpunosti otvoreno za javnost.
Potpisom na prijavi dopuštate organizatoru snimanje natjecanja u video formatu.

Organizator ima pravo koristiti i reproducirati snimku natjecanja bez prava na naknadu.
Snimka natjecanja bit će dostavljena zainteresiranim natjecateljima maksimalno mjesec dana od završetka natjecanja.
Pojedinačni video snimak iznosi 20 eura. U slučaju potrebe snimka natjecanja se uplaćuje pri prijavi.

Kotizacija:
Kotizacija za natjecanje neće se dodatno naplaćivati pod uvjetom da je natjecatelj uplatio kotizaciju za Međunarodnu ljetnu školu Ardea kod odabranog profesora violine.

Korepetitor:
U slučaju potrebe Organizator osigurava Službenog korepetitora. Ukoliko natjecatelj koristi službenog korepetitora, glasovirske pratnje potrebno je dostaviti mjesec dana prije početka natjecanja.
Sudionici su dužni na Natjecanje ponijeti notni materijal svog programa i ako to Ocjenjivački sud
zatraži, dati mu ga na uvid.

Ocjenjivački sud:

Natjecanje će ocjenjivati međunarodni ocjenjivački sud sastavljen od voditelja Međunarodne ljetne
škole Ardea za violinu.
Rad ocjenjivačkog suda reguliran je općim pravilnikom.
Ocjenjivački sud zadržava pravo da ne dodijeli sve nagrade u svim kategorijama.
U slučaju prekoračenja zadane minutaže, Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti sviranje programa,
što neće utjecati na konačnu ocjenu.

Ocjenjivanje:
Natjecatelji se ocjenjuju bodovima od 1 do 60. Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem
bodova svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s onim brojem članova ocjenjivačkog
suda koliko ih je ocjenjivalo tog natjecatelja. Član ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje svog učenika.
Konačna ocjena sastoji se od cijelog broja sa dva decimalna mjesta iza zareza, bez zaokruživanja.
Prema konačnim ocjenama ocjenjivačkog suda natjecateljima se dodjeljuju nagrade:
1.nagrada: 55 – 60 ,00 bodova
2.nagrada: 45 – 54,99 bodova
3.nagrada: 35 – 44,99 bodova
Priznanje: 25 – 34,99 bodova
Ako više natjecatelja u istoj kategoriji osvoji isti broj bodova, prednost se daje mlađem natjecatelju.

Nagrade:
Priznanja i nagrade potpisuje predsjednik i članovi Ocjenjivačkog suda.
Svi natjecatelji dobivaju diplome/priznanje za sudjelovanje na Natjecanju. Prvonagrađeni natjecatelji dužni su na prijedlog ocjenjivačkog suda svirati na Završnom koncertu.
Diplome i priznanja potpisuje predsjednik i članovi Ocjenjivačkog suda.
U svakoj kategoriji nagradu dobiva prvonagrađeni s najvećim brojem bodova. Nagrada je nedjeljiva te u slučaju da više natjecatelja u istoj kategoriji osvoji isti broj bodova, prednost se daje mlađem natjecatelju.
Nagrade su: novčane, glazbena oprema i prigodna skulptura Ardee.
Specijalna nagrada i proglašenje apsolutnog pobjednika natjecanja biti će dodijeljene zadnjeg dana
natjecanja na Završnom koncertu prvonagrađenih.
Po završetku natjecanja svi natjecatelji dobivaju diplome o sudjelovanju u natjecanju i postignutom
rezultatu.
Tijek događanja:
Redoslijed događanja natjecanja bit će objavljen na internetskim stranicama Natjecanja najkasnije
deset dana do početka natjecanja.
Raspored nastupa u svim kategorijama određen je početnim slovom prezimena.
Organizator natjecanja stavit će natjecateljima na raspolaganje sobe za pripremu prije nastupa
prema oglašenom rasporedu i vrijeme za tonsku probu .
Organizator se odriče svih odgovornosti u slučaju ozljede ili bilo kakve nesreće sudionika Natjecanja.

Sve odredbe ovog pravilnika prihvaćate potpisom na prijavu natjecanja.

