Основна музичка школа '' Вук Караџић ''

ПРАВИЛНИК
Међународног такмичења хармоникаша

Лозница, децембра 2014. године

На основу члана 29. Пословника о раду Школског одбора Основне музичке
школе ''Вук Караџић'' у Лозници (дел. бр. 356 од 11.09.2014. године), члана 138. став 1.
тачка 1. Статута Основне музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници (Дел.бр.2 од
03.01.2014. године), члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (Сл. Гл. РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници је на својој 5-ој редовној седници одржаној
дана 11.12.2014. године једногласно донео
ПРАВИЛНИК
Међународног такмичења хармоникаша
I. – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се: планирање и организација програма
такмичења младих хармоникаша, именовање жирија такмичења и решавање по
приговорима и жалбама у току такмичења .
Члан 2.
Такмичење организује Основна музичка школа '' Вук Караџић '' у Лозници ( у
даљем тексту: Школа ).
Члан 3.
Такмичење траје један или два дана, зависно од броја пријављених кандидата.
Члан 4.
Право учешћа на такмичењу имају ученици, основних и средњих школа,
музичких школа, музичких академија и конзерваторијума из земље и иностранства, и
одржава се по следећим категоријама:
- категорија ''BABY'' ( такмичари старости 9 година и млађи );
- категорија ''A'' ( такмичари старости 11 година и млађи );
- категорија ''B'' ( такмичари старости 13 година и млађи );
- категорија ''C'' ( такмичари старости 15 година и млађи );
- категорија ''D'' ( такмичари старости 17 година и млађи );
- категорија ''E'' ( такмичари старости 19 година и млађи ).
- категорија ''F'' (такмичари студенти-без ограничења старости)
Члан 5.
Такмичење се одвија по правилима и пропозицијама које одређује такмичарско
организациони одбор, у складу са овим Правилником.
Члан 6.
Такмичење је јавног карактера.
Члан 7.

Такмичење прати и оцењује стручни жири, састављен од истакнутих
хармоникашких педагога, које бира Организациони одбор.
Члан 8.
Такмичар у свом програму, не може изводити исту композицију као на
претходном такмичењу.
Члан 9.
Учесник такмичар изводи две композиције по слободном избору, од којих је
једна оригинално писана за хармонику.
Солисти програм изводе напамет. Ставови цикличних композиција могу се
изводити појединачно.
Члан 10.
Сваки учесник такмичар, и његов предметни наставник, добијају диплому за
наступ на такмичењу са назначеном освојеном наградом.
Поред дипломе, победницима у категоријама могу бити уручене и друге награде,
у виду пехара, новчаних награда и додатних поклона, у зависности од донација
спонозора.
Члан 11.
Бодовање учесника се врши сабирањем поена са бодовних листа и
израчунавањем средње вредности одређује се пласман учесника такмичења.
Оцене жирија се не смеју разликовати више од три поена
Члан 12.
Број награда није ограничен.
Члан 13.
Првопласираним ученицима у свим категоријама додељује се пехар.
На завршном концерту уручују се само прве награде, док се остале дипломе
уручују такмичарима накнадно.
Члан 14.
Првопласирани учесници свих категорија, са највише освојених бодова у
категорији, обавезни су да наступе на завршном концерту. У супротном такмичару
може бити одузета награда. Трошкове боравка такмичара преузима организатор.
II.- РАД ЖИРИЈА
Члан 15.

Чланови жирија бирају се из редова истакнутих хармоникашких педагога.
Чланове жирија бира Организациони одбор. За свој рад, чланови жирија добијају
посебну накнаду, која се обезбеђује из буџета такмичења.
Члан 16.
Жири је састављен од 3 члана и, уколико потребе налажу, и једног заменика
члана жирија.
Пре почетка такмичења чланови жирија између себе бирају председника.
Члан жирија не оцењује кандидата коме је наставник.
Члан 17.
Одлуке жирија су коначне.
Потписом на пријави за такмичење кандидат прихвата одредбе овог Правилника,
тј. пропозиције такмичења. Пријаве послате путем електронске поште у потпуности су
важеће.
III.- ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 18.
Такмичење се одржава по категоријама.
Програм се изводи у трајању:
- за категорију '' BABY '' до 5 минута;
- за категорију ''A'' до 5 минута;
- за категорију ''B'' до 7 минута;
- за категорију ''C'' до 10 минута;
- за категорију ''D'' до 12 минута;
- за категорију ''E'' до 15 минута.
- за категорију ''F'' до 20 минута
Члан 19.
На основу бодовања из члана 11. овог Правилника, такмичари освајају једну од
следћих награда:
90 - 100 бодова ................................................................ I награда;
80 - 89,99 бодова ............................................................... II награда;
70 - 79,99 бодова ............................................................... III награда;
60 - 69,99 бодова ............................................................... похвала.
Члан 20.
Такмичари на такмичењу наступају по азбучном реду од оног слова која ће за
сваку категорију бити одређено по следећем систему:
Број такмичара у једној категорији ће одредити слово (азбуке) од којег ће
такмичари почети.
Пример: Категорија ''А'' има 15 такмичара. Петнаесто слово азбуке је слово ''М''
и први је такмичар онај који је први на ранг листи са презименом на слово ''М''.

У случају да два или више такмичара освоји исти број бодова, предност се даје
млађем такмичару.
Ако два или више такмичара, са истим датумом рођења, освоји исти број бодова,
такмичари се рангирају по броју бодова освојених за извођење композиције која је
оригинално писана за хармонику.
IV.- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Пријава за такмичење подноси се најкасније 10 дана пре одржавања такмичења
путем
поште,
мејлом
или
директно
преко
сајта
такмичења
www.takmicenjeharmonikasa.com.
Уз пријаву, сви кандидати обавезно достављају фотокопију извода из матичне
књиге рођених и доказ о уплаћеној донацији на жиро рачун Школе.
Висину котизације утврдиће Организациони одбор.
У случају да кандидат из било којих разлога не приступи такмичењу, уплаћена
донација се не враћа.
Члан 22.
Путне трошкове и трошкове смештаја и исхране, сносе сами кандидати.
Члан 23.
Организатор такмичења полаже право на тонске и видео записе са такмичења и
на коришћење снимљеног материјала према својим потребама (рекламирање путем
медија, израда ЦД-а, видео материјала, презентација, сајта и сл.), а такмичари се одричу
било какве ауторске надокнаде .
Члан 24.
Организатор не сноси одговорност за евенталне повреде учесника или оштећења
и отуђивање инструмената, којима учесници располажу током трајања такмичења .
Члан 25.
Оверавањем пријаве, кандидат или његов родитељ, тј. старатељ, прихватају сва
правила наведена у овим пропозицијама.
У случају спора, надлежан је Основни
суд у Лозници.
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник међународног
такмичења хармоникаша, Дел. бр. 2 од 03.01.2014. године

У Лозници: 11.12. 2014.
Дел.број: 498/ 2014
Председник Школског одбора
____________________________
Катарина Томић
Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе 15.12 2014. године.

