Міністерство культури України
Національна музична академія України
імені П.І. Чайковського

Положення
Першого міжнародного конкурсу
виконавців на духових та ударних інструментах
м. Київ (Україна)

• Конкурс проводиться серед виконавців на духових та ударних інструментах:
флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон,
валторна, труба, тромбон, туба,
ударні інструменти.
До участі в конкурсі запрошуються учні дитячих мистецьких шкіл, середніх
спеціалізованих музичних шкіл, коледжів, музичних училищ, студентів вищих
навчальних закладів І – IV рівнів акредитацій.
Порядок проведення конкурсу:
• конкурс проходитиме з 2 до 7 травня 2018 року.

Реєстрація, конкурсні прослуховування, нагородження та заключний концерт
переможців відбудуться у НМАУ ім. П.І. Чайковського (за адресою: м. Київ,
вул. Архітектора Городецького, 1-3/11).
Реєстрація учасників конкурсу відбудеться 2 травня 2018 року у приміщенні
НМАУ ім. П.І. Чайковського в аудиторії №113. Конкурсні прослуховування проводяться
публічно. Порядок виступів визначається за поданням документів по кожній номінації.
Кожен конкурсант за бажанням та згідно із заявкою має право увійти до старшої
вікової категорії. Зміни у заявленій програмі не допускаються.
Документи подані із запізненням або в неповному обсязі – не розглядаються.
Організатори конкурсу забезпечують учасникам конкурсу безкоштовну акустичну
репетицію з концертмейстером (фортепіано).
Учасникам конкурсу концертмейстер надається за домовленістю.
Оргкомітет конкурсу не несе відповідальності за втрату документів під час
пересилання. Відповідальність за життя та здоров`я учасників конкурсу несуть
викладачі, концертмейстери або інші супроводжуючі особи. Всі витрати на проживання
здійснюються за рахунок конкурсанта.
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСУ
Конкурсанти виступають у 3-х вікових групах:
 Перша (молодша) – до 14 років включно, 1 тур.
 Друга (середня) – 15-19 років включно, 2 тури.
 Третя (старша) – 20-27 років включно, 2 тури.
 У молодшій групі всі твори виконуються напам’ять.
 У середній і старшій групах можна виконувати всі твори по нотах.
 Програми конкурсу по кожній номінації викладені на
сайті: insight241.wordpress.com
УМОВИ КОНКУРСУ
 Кожний учасник конкурсу повинен подати заявку до 25.03.2018 в електронному
вигляді на адресу insight2ukraine@gmail.com
 Обов`язковий благодійний вступний внесок для кожного учасника конкурсу:
Молодша група – 300 грн.
Середня група – 400 грн.
Старша група – 500 грн.
Без оплати вступного внеску претенденти до участі в конкурсі не допускаються.
Кошти перераховуються безготівково на розрахунковий рахунок

Банківські реквізити
для перерахування безповоротної фінансової допомоги
Громадській організації «Творче об’єднання ОСЯЯННЯ»
ОДЕРЖУВАЧ: ГО «ТО ОСЯЯННЯ»
КОД ЄДРПОУ ОДЕРЖУВАЧА: 40991084
Пот. рахунок ОДЕРЖУВАЧА: 26003001052359
БАНК ОДЕРЖУВАЧА : ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
КОД ЄДРПОУ БАНК: 39544699
МФО БАНКУ: 339050
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
Безповоротна фінансова допомога від _ (ФІБ) за 2018 р.
ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ
 Оргкомітетом конкурсу визначено три премії для учасників у всіх номінаціях:
Старша група
І премія – 15000 грн.
ІІ премія – 10000 грн.
ІІІ премія – 5000 грн.
Середня група
І премія – 12000 грн.
ІІ премія – 7000 грн.
ІІІ премія – 4000 грн.
Молодша група
Нагороджується цінними подарунками та призами.
Журі має право присудити не всі премії або поділити їх між конкурсантами.
Усі премії виплачуються в національній валюті згідно з законодавством України.

ЗАЯВКА
на участь
у Першому міжнародному конкурсі
виконавців на духових та ударних інструментах
м. Київ
2–7 травня
Номінація____________________ Категорія__________________________________________
Прізвище учасника ______________________________________________________________
Ім'я _________________________ По-батькові
Дата народження (число, місяць, рік) _______________________________________________
Домашня адреса _______________________________________________________________
Телефон _____________________ E-mail
Назва учбового закладу, в якому навчається учасник _________________________________
_______________________________________________________________________________
(адреса, телефон, Е-mail)
ПІБ викладача __________________________________________________________________
*ПІБ концертмейстера ____________________________________________________________
Конкурсна програма першого туру (композитор, назва твору):
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
Конкурсна програма другого туру (композитор, назва твору):
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
З умовами участі в конкурсі ознайомлений(а) і з ними згоден(а):
Учасник ______________________________________ / ______________________________ /
(дата)
Всі графи заявки є обов'язковими для заповнення.
* У разі необхідності на час проведення конкурсу надається концертмейстер для репетицій та
виступів на конкурсі (за рахунок конкурсанта).
* Фото і коротку біографію надсилати разом із Заявкою на участь у конкурсі.

