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Aneks do Regulaminu 

 

VI Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego   

Rzeszów 10-12.03.2022 

 

związany z organizacją konkursu w formie online 

 

 

 

 W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie ulega zmianie forma Konkursu.  

VI Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Chopinowski odbędzie się online. Do Regulaminu Konkursu 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie hybrydowej. Jurorzy będą pracować stacjonarnie oceniając 

nagrania nadesłane przez uczestników. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji video wykonywanego programu, a następnie 

przesłania pliku na adres mailowy. Zalecane jest przesłanie pliku za pośrednictwem WeTransfer. Nagrania 

zostaną udostępnione publicznie w trakcie trwania konkursu. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania plików na adres konkurs@zsm2.resman.pl do dnia 28 lutego 

2022. W tytule maila należy podać imię i nazwisko uczestnika. Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje 

przesunięty do 25 stycznia 2022. 

4. Nagranie musi spełniać następujące warunki:  

• Nagranie musi być w jednym pliku bez cięć pomiędzy i w trakcie utworów, w jakości 

umożliwiającej prawidłowy odbiór obrazu. Preferowana jakość - full HD.  

• Widoczne muszą być ręce i cała sylwetka uczestnika. 

• Zabroniona jest edycja wideo lub audio. W trakcie nagrania zewnętrzny mikrofon może być 

podłączony do urządzenia rejestrującego.  

5. W przypadku stwierdzenia edycji nagrania Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji 

uczestnika. 

6. Nagrania konkursowe zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym 

pomieszczeniu, z jednego urządzenia odtwarzającego. 

7. Dyplomy uczestnictwa, dyplomy osób nagrodzonych oraz nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą 

tradycyjną na adresy podane w zgłoszeniach. Program konkursu, w formie pliku pdf, zostanie wysłany e-

mailem. 

8. Nagrody finansowe zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez laureatów lub ich opiekunów. 

9. Nagrania laureatów zostaną opublikowane na oficjalnym kanale Konkursu i będą dostępne także po jego 

zakończeniu.  

10.  Organizatorzy opublikują na stronie internetowej Konkursu informacje dotyczące terminów prezentacji 

nagrań uczestników. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik Sekcji Fortepianu, tel. +48 504 235 301 oraz sekretariat szkoły: 

Telefon / fax: +48 17 748 29 90;  e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl   

 

=============================== 


