
Regulamin konkursu na wykonanie koncertu lub cyklu pieśni z orkiestrą

1. Udział w konkursie może wziąć student Akademii Muzycznej w Łodzi studiów I, II 
i III stopnia, studiujący na Wydziale Instrumentalnym, Wydziale Wokalno-Aktorskim 
oraz w specjalności fortepian.

2. Zgłoszenia  są  przyjmowane  w  Dziale  Nauczania  do  dnia  8  grudnia  2017 r.  na 
formularzu konkursowym. 

3. Pod  pojęciem  koncert  należy  rozumieć  kompozycję  skomponowaną  z  udziałem 
orkiestry. 

4. Pod pojęciem cyklu pieśni należy rozumieć zamkniętą formę wokalno-instrumentalną 
z towarzyszeniem orkiestry.

5. Komitet organizacyjny konkursu decyduje o dopuszczeniu do udziału w konkursie do 
dnia  15 grudnia 2017 r. Do konkursu może być  dopuszczonych nie więcej niż  12 
kandydatów.  W razie  dużej  ilości  zgłoszeń,  kryterium selekcji  kandydatów oparte 
będzie na ocenach uzyskanych podczas egzaminów z przedmiotu głównego w swojej 
specjalności w semestrze letnim 2016/2017. 

6. W skład  komitetu  organizacyjnego  wchodzą:  Dziekan  Wydziału  Instrumentalnego, 
Dziekan Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Jazzu i Instrumentów Dawnych, 
Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Dyrygent – Szef Orkiestry. 

7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 stycznia 2018 r. w sali kameralnej przy ulicy 
1 Maja 4.

8. Każdy  uczestnik  konkursu  dokonuje  prezentacji  koncertu  z  udziałem  własnego 
akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci. 

9. W  skład  Jury  wchodzić  będą  Kierownicy  Katedr  Wydziału  Instrumentalnego 
i Wokalno-Aktorskiego,  Kierownik  Katedry  Fortepianu,  Dyrygent  -  Szef  orkiestry, 
Dziekani wydziałów wykonawczych. Pracom Jury przewodniczy Dziekan Wydziału 
Instrumentalnego. 

10. Jury na pierwszym posiedzeniu określa regulamin pracy. 
11. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają zaskarżeniu.
12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. 
13. Nagrodą główną w Konkursie jest wykonanie koncertu podczas uroczystego występu 

orkiestry w dniach  15, 16 i 20 kwietnia 2018 r. Zwycięzca Konkursu zobowiązany 
jest przyjąć termin wykonania koncertu zgłoszony przez Jury. W razie niemożliwości 
wykonania  koncertu  w  podanym  terminie  Jury  wybierze  wykonawcę,  który  zajął 
kolejne miejsce w konkursie. 

14. Koncert  w dniu 15 kwietnia 2018 będzie rejestrowany na nośniku elektronicznym. 
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wyrazić  zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
nagrania  oraz  przekazać  majątkowe  prawa  do  wykonania  Akademii  Muzycznej 
w Łodzi. 

15. Wszelkie wątpliwości nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks 
Postępowania Cywilnego. 

 


