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Правилник Такмичења ученика хармонике
Чл. 1
Овим Правилником регулишу се организација, учесници и
пропозиције Такмичења ученика хармонике, као и циљеви
одржавања такмичења.
Чл. 2
Организатор Такмичења је МШ „Јован Бандур“ из Панчева
и стручни актив професора хармонике
Чл. 3
Организатор Такмичења :
-одређује време одржавања Такмичења,
- доноси Пропозиције такмичења и Правилник о раду
жирија,
-одређује висину такмичарске донације,
-именује жири Такмичења.
Чл.4
Такмичење се одвија по пропозицијама које је одредио
организатор такмичења и јавног је карактера.
Чл. 5
Право учешћа на Такмичењу имају сви ученици основних и
средњих музичких школа из Србије и иностранства, који
поднесу благовремене и потпуне пријаве.
Чл.6
Сваки учесник такмичења подноси пријаву у року
предвиђеном од стране организатора такмичења и доказ о
уплаћеној донацији
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Чл.7
Пријава садржи:
1. име и презиме такмичара
2. датум рођења такмичара
3. разред и ниво школовања
4. име и презиме професора
5. назив школе и место
6. такмичарски програм са трајањем
7. датум пријављивања
8. потпис професора
чл.8
Пријављивање се врши путем електронске поште на адресу
muzicka.pancevo@gmail.com
или
путем пријаве поштом на адресу
МШ »Јован Бандур»
Војводе Живојина Мишића 3
26ооо Панчево
чл.9
Циљеви одржавања такмичења јесу :
- развијање такмичарског духа код ученика,
- промоција инструмента,
- размена искустава професора хармонике,
- сарадња музичких школа из различитих региона
Чл.10
Такмичаре оцењује стручни жири.
Чл.11
Број награда које жири може доделити није ограничен.
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Чл.12
Жири проглашава лауреата такмичења, по једног учесника
из основне и средње школе, у складу са Правилником о раду
жирија.
Чл.13
У случају отказивања учешћа, донација се не враћа.
Пропозиције Такмичења ученика хармонике
Чл.1
Ученици се такмиче у две дисциплине:
- хармоника соло
- камерни музика
чл.2
Такмичари се, у солистичкој дисциплини, распоређују по категоријама у
зависности од разреда који похађају у текућој школској години.
Чл.3
Камерни ансамбли такмиче се у две категорије:
I - категорија основнa школa
II- категорија средњa школa
Чл.4
Такмичари солисти изводе слободно изабран програм, најмање две
композиције, у трајању као што следи:
I основне- у трајању до 5 минута
II основне- у трајању до 5 минута
III основне- у трајању до 7 минута
IV основне- у трајању до 7 минута
V разред- у трајању до 1о минута
VI разред- у трајању до 1о минута
СРЕДЊА ШКОЛА:
I разред- у трајању до 12 минута
II разред- у трајању до 12 минута
III разред- у трајању до 15 минута
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IV разред- у трајању до 15 минута

КАМЕРНА МУЗИКА
Основна школе- програм до 10 минута
Средња школа- програм у трајању до 12 минута
Такмичарски програм не сме садржавати композиције изведене на
претходним такмичењима.
Чл.5
За дисциплину соло хармонике такмичарски програм изводи се напамет.

Десето такмичење ученика хармонике
Овогодишњи сусрети ученика хармонике биће
одржани 30.априла 2018.
у Музичкој школи «Јован Бандур» , Панчево.
Пријаве са доказом о уплати учешћа у трошковима
организације такмичења послати електронским путем
на адресу : muzicka.pancevo@gmail.com
најкасније до 20.априла 2018.
Трошкови организације такмичења износи:
За солисте 2.5оо,оо дин.,
За камерне саставе 4ооо,оо (по ансамблу)
Уплату извршити на рачун број:
840-305666-71
са назнаком «за такмичење хармоникаша»
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Информације можете добити на телефоне:
013-353-159- директор школе
063-1646-118–проф.Рамона Димитријевић-Балаћ
или на интернет страници Школе:
www.muzickaskolapancevo.edu.rs
e-mail: muzicka.pancevo@gmail.com

