VERSENYFELHÍVÁS
a „Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális
Zongoraversenyre
Baranya, Somogy, Tolna, és Zala megyék alapfokú művészeti iskoláiban tanuló
diákok részére
A
Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
és a
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
negyedik alkalommal rendezi meg a Dél-Dunántúli Regionális Zongoraversenyt
alapfokú művészeti iskolákban tanuló diákok részére.

Időpontja:

2019. november 18., hétfő
Nevezési határidő: 2019. szeptember 30.
A nevezési díjat átutalással kérjük befizetni az alábbi számlaszámra:




Számlaszám: 11743002-26476014-00000000
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
Nevezési díj: 3.500,- Ft/fő, a versenyző részére.
Befizetési határidő: 2019. október 15.,

Az átutalás közlemény részében kérjük feltüntetni: „Rév Lívia Zongoraverseny”,a versenyző
nevét,születési dátumát (azonos nevű jelentkezők megkülönböztetése esetén).
Jelentkezni lehet 2019. szeptember 9-től online, az intézmény honlapjáról
(www.kaposvarizeneiskola.hu) is elérhető https://jelentkezes.kaposvarizeneiskola.sulinet.hu
oldalon.
A jelentkezés során a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni.
A jelentkezés az „Adatkezelési tájékoztató” megismerése, és a „Hozzájáruló nyilatkozat –személyes
adatok kezeléséhez” elfogadásával és aláírásával érvényes.
A verseny programjáról a rendezőbizottság - elektronikus úton - részletes tájékoztatót küld a
jelentkező iskolák részére. Az online jelentkezésről a megadott email címre visszaigazolást
küldünk, mellékelve a kitöltött jelentkezési lapot és adatkezelési tájékoztatót, nyilatkozatot. Az
adatkezelési nyilatkozatot aláírva kérjük megküldeni az intézmény részére. A visszaigazoló email
alapján a jelentkezés adatai módosíthatók.
A rendező adatai:

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
és a Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.
Tel: 82/512-762
E-mail: kaposvarilisztferenczeneiskola@gmail.com
www.kaposvarizeneiskola.hu

Sikeres felkészülést kíván a
Rendezőbizottság
-1-

Kiírás a „Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraversenyre
Részvételi feltételek:
 Minden jelentkező a korosztályának, illetve a korcsoportba sorolás megkötéseinek figyelembe
vételével indulhat a versenyen.
 A verseny egyfordulós.
 A játékidőt két különböző stílusú és karakterű darabbal kell kitölteni.
 Minden zenei anyagot kotta nélkül kell előadni.
 Csak jogtiszta kotta használható.
 Nevezési díj: 3.500,- Ft/fő.
 A versenyzők nevezése a jelentkezési lap beküldésével és a nevezési díj befizetésével válik
érvényessé.
 A verseny díjai: Emléklap minden résztvevőnek, a helyezettek oklevelet és érmet kapnak.
Különdíjakat a szponzori felajánlásoknak megfelelően ad a zsűri.
Korcsoport beosztás:
I. A) korcsoport: 2010. június 1-jén és utána született tanulók
B) korcsoport: 2008. június 1. és 2010. május 31. között született tanulók
II. korcsoport:

2006. június 1. és 2008. május 31. között született tanulók

III. korcsoport:

2003. június 1. és 2006. május 31. között született tanulók

IV. korcsoport:

1997. június 1. és 2003. május 31. között született tanulók

Korcsoportok részére meghatározott kötelező mű:
Minden korcsoportban egy XX. századi vagy kortárs zeneszerző darabja.

Műsoridő korcsoportonként (a kötelező és szabadon választott mű együttes időtartama):
I. A) korcsoport: műsoridő 3 perc
B) korcsoport: műsoridő 4 perc
II. korcsoport:

műsoridő 6 perc

III. korcsoport:

műsoridő 8 perc

IV. korcsoport:

műsoridő 10 perc

Kérjük a műsoridő pontos betartását!
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Nem akkreditált pedagógus továbbképzés
A „Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny egyben nem akkreditált pedagógus
továbbképzés is, melynek feltételei az alábbiak:
A 277/1997. (XII. 22.) sz. korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése értelmében a hétévenkénti továbbképzés
legfeljebb 25%-a (30 pont) teljesíthető az e paragrafus (d) pontjában meghatározottak szerint is, mely a
pedagógus továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, és időtartama a 120 órás kötelező
képzésbe beszámítható.
A továbbképzés teljesítésének feltételei:
 A jelentkezési lap beküldése a megadott határidőig.
 Tanítvány indítása a versenyen, vagy
 A versenyprogram meghallgatása.
 Jelenléti ív aláírása (naponként).
 A részvételi díj befizetése.
 Egy-egy nap (6 óra) külön is teljesíthető.
A továbbképzés teljesítéséről tanúsítványt állítunk ki, melyet a rendezvény napján adunk át a
résztvevőknek.
Jelentkezési határidő:

2019. szeptember 30.

Részvételi díj befizetésének határideje: 2019. október 15.
Számlaszám: OTP Bank 11743002-26476014-00000000
Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány
Részvételi díj:
3.000,- Ft egy nap (6 óra)
A részvételi díj átutalással fizethető be. A közlemény részében kérjük feltüntetni: Zongoraverseny
továbbképzés + a résztvevő neve.
A továbbképzés fontosabb jellemzői:
Címe: A versenyeztetés szerepe a tehetséggondozásban, „Rév Lívia” Dél-Dunántúli
Regionális Zongoraverseny
Időpontja: 2019. november 18.
Helyszíne: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.
Óraszáma: 6 óra/nap
Pontszám: 6 pont/nap
Nem akkreditált továbbképzés!
Szervezője: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.
Részvételi díj a továbbképzésre jelentkezőknek: 3.000,- Ft egy nap (6 óra)
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