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1. szakasz
A szabadkai zeneművészeti fesztivál 2020-as szabályzatát (FEMUS
2020), a fesztivál szervezőbizottsága határozza meg.
2. szakasz
A FEMUS 2020 fesztivál szervezője az „Electe“ Egyesület (a
továbbiakban Szervező), házigazdája a Szabadkai Zeneiskola (Strossmayer
utca 3., Szabadka).
A verseny nyitott minden zenész számára (klarinét, fuvola és
szaxofon), nemtől és nemzetiségtől függetlenül. A verseny nyilvános
zenepedagógiai rendezvény, amelyen részt vehet minden állami és privát
zenei intézmény alap- és középfokú tanulója vagy magántanuló.
A FEMUS 2020 célja a fiatal diákok és tanárainak tapasztalat- és
tudáscseréje, valamint támogatása és ösztönzése további munkájukban.
3. szakasz
A FEMUS 2020 a Szabadkai Zeneiskola
megrendezésre, 2020. február 21-től 23-ig.

épületében

kerül

4. szakasz
A
●
●
●
●
●

FEMUS 2020 kategóriái a következők:
Mini-kategória – 2009-ban született tanulók és fiatalabbak,
I. kategória – 2007-ban született tanulók és fiatalabbak,
II. kategória – 2005-ben született tanulók és fiatalabbak,
III. kategória – 2003-ben született tanulók és fiatalabbak,
IV. kategória – 2001-ben született tanulók és fiatalabbak.
5. szakasz

A FEMUS 2020 programja:
• Mini-kategória – két különböző karakterű
műsorideje maximum 8 perc.
• I. kategória – két különböző karakterű
műsorideje maximum 10 perc.
• II. kategória – két különböző karakterű
műsorideje maximum 12 perc.
• III. kategória – két különböző karakterű
műsorideje maximum 15 perc.
• IV. kategória – két különböző karakterű
műsorideje maximum 20 perc.
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2

Amennyiben az előadás meghaladja az előírt műsoridőt, a zsűrinek
jogában áll azt félbeszakítani.
6. szakasz
A FEMUS 2020 versenyzőit az elért helyezésnek megfelelő oklevéllel
jutalmazzuk, amelyek lehetnek: I., II. és III. helyezés, illetve dicsérő oklevél.
Az értékelési rendszer a következő:
• díj a megszerzett 95-től 100 pontig,
• díj a megszerzett 85-től 94,99 pontig,
• díj a megszerzett 75-től 84,99 pontig,
• Dicsérő oklevél a megszerzett 65-től 74,99 pontig.
A versenyzők rangsorolását a zsűri átlagpontszáma határozza meg. A
zsűri minden döntése végleges és visszavonhatatlan.
A fesztiválon nincs meghatározva a dobogósok száma, azaz korlátlan
számú I., II. és III. díjat oszthatnak ki a zsűritagok. A három
legkiemelkedőbb első díjban részesülő versenyző (minden kategórián belül)
arany (Gold), ezüst (Silver) és bronz (Bronze) megkülönböztetést kap, amíg a
többi versenyző I (1st), II (2nd) és III (3rd) helyezést érhet el, vagy dicsérő
oklevelet (Praise) kaphat. A mini-kategóriában versenyző jelentkezők
értékelése nem pontozási rendszeren alapszik. Ebben a korcsoportban a
zsűri kizárólag I., II. és III. díjat, valamint dicsérő oklevelet oszt ki.
A zsűri különdíjat is kioszt LAUREATE elnevezéssel azoknak a
versenyzőknek, akik kategóriájukban a legmagasabb pontszámot (nem
kevesebb mint 95 pontot) értek el. Amennyiben több versenyző ért el azonos
pontszámot ugyanabban a kategóriában, a fiatalabb versenyzőnek van
elsőbbsége. A zsűri nem köteles arany (Gold) díjat kiosztani.
7. szakasz
A Femus 2020 versenyprogram befejeztével kezdetét veszi a
záróhangverseny, amelyen mindhárom ágazat arany-díjazottjai (1st Gold
Prize) léphetnek fel az I., II., III. és IV. kategóriából. A záróhangversenyre a
szakmai zsűri választja ki a művet a versenyző műsorából.
Azoknak a versenyzőknek, akik Laureate díjat kapnak, kötelező a
záróhangversenyen való részvétel. Annak a jelöltnek, akik nem vesz részt a
fent említett záróhangversenyen, nem lesz kiosztva az első díj, s így az
ezüstérmesnek lesz joga a záróhangversenyen részt venni.
A „Laureate“-osok záróhangversenyére és az ünnepélyes díjkiosztóra
február 23-án kerül sor a szabadkai Városháza dísztermében, este 20 órai
kezdettel.
A Femus 2020 záróhangversenyén a zsűritagok egy első, egy második
és egy harmadik díjat osztanak ki, amelyet az ünnepség keretében adnak át.
A záróhangversenyen a zsűri különdíjjal jutalmazza a kíváló tanárokat
és zongorakísérőket, mindhárom ágazatban. A zsűri minden döntése
végleges és visszavonhatatlan.
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8. szakasz
Az oklevélen fel van tüntetve:
• a verseny logója,
• a versenyző vezeték- és keresztneve,
• az ágazat, a kategória és a helyezés,
• a szervezőbizottság pecsétje,
• a zsűritagok aláírásai.
9. szakasz
A jelentkezés a FEMUS 2020-ra kizárólag elektronikus úton történik, a
www.femus.info honlapon. Az online jelentkezése lapon fel vannak tüntetve:
● A versenyző adatai:
Vezeték- és keresztneve,
Születési ideje - hónap, nap, év (pl. October 3 1987)
Lakhely (falu, város)
Ország
Az intézmény neve és helye.
● A versenyző műsorának adatai:
1. A zeneszerző és a mű teljes eredeti címe
2. A zeneszerző és a mű teljes eredeti címe
A felkészítő tanár teljes neve
A zongorakísérő teljes neve
● Egyéb adatok:
Hangszerágazat
Kategória
A műsor teljes időtartama
A versenyző e-mail címe
A felkészítő tanár e-mail címe
A felkészítő tanár telefonszáma
Dokumentumok:
• anyakönyvi kivonat (szerb állampolgároknak), útlevél vagy
személyigazolvány fénymásolata (külföldi állampolgároknak),
• versenyző fényképe (portré, minimum képarány: 600x400 pixel).
• A befizetésről szóló bizonylat*
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* A részvételi díj magába foglalja verseny lebonyolításának költségeit, a zsűri
tiszteletdíját, programfüzetet és a versenyhez szükséges reklámanyagot,
továbbá a versenyről készült videofelvételt, amit a versenyző a fesztivál
befejeztével, legkésőbb 10 napon belül kap meg elektronikus úton.
A versenyre való jelentkezés 2020. január 15-től február 5-ig tart.
A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a versenyszervező
visszaigazolta a nyilvántartásba vételt.
Kitöltetlen, pontatlan és hiányos jelentkezés esetén a részvételi díjat
nem áll módunkban visszafizetni.
10. szakasz
FEMUS 2020 részvételi díja szerb állampolgárok részére:
● 35 euró a mini-, I. és II. kategóriának,
● 45 euró a III. és IV. kategóriának.
A szerb állampolgárok a részvételi díjat az euró dinár ellenértéke alapján a
Szerbiai Nemzeti Banknak a befizetés napján érvényes középárfolyama
szerint fizetik be.
Befizetés tárgya: KOTIZACIJA ZA FEMUS 2020 Számlaszám: 165-21943-79
Fogadó: UDRUŽENJE „ELECTE“
Hívószám: 20012019
PRAŠKA 44/3, 24000 SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA
FEMUS 2020 részvételi díja külföldi állampolgárok részére:
• 35€ a mini- , I. és II. kategóriának,
• 45€ a III. és IV. kategóriának.
A külföldi versenyzők a regisztráláskor, azaz a helyszínen fizetik be a
részvételi díjat, míg a jelentkezés hasonlóképpen történik, mint a szerbiai
versenyzőknél. A regisztrációs pult fogadóideje kellő időben lesz feltüntetve a
www.femus.info honlapon.
11. szakasz
Hivatalos korrepetitor költségei:
• A mini, első és második kategória versenyzői részére 30 euró,
• A harmadik és negyedik kategória versenyzői részére pedig 40 euró.
Annak a versenyzőnek, akinek szüksége van korrepetitorra, köteles a
jelentkezéssel együtt mellékelni a zongorakíséret kottáját is, legkésőbb 2020.
február 5-ig a femus.info@gmail.com címre.
A hivatalos korrepetitor költségét a részvételi díjjal együtt kell befizetni.
12. szakasz
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A FEMUS 2019 fesztivál zsűritagjai és életrajzuk hamarosan megtekinthető
lesz a fesztivál honlapján: www.femus.info.
13. szakasz
A verseny nyilvános.
A FEMUS 2020 szervezőbizottsága fenntartja a jogot hang- és
képanyag rögzítésére. A versenyzők a helyszínen megvásárolhatják az
előadásukról készült videofelvételt.
Fénykép- vagy videofelvétel készítése csak a szervezőbizottság által
kiadott engedéllyel lehetséges.
14. szakasz
Amennyiben a versenyző visszalép, a részvételi díj és a dokumentumok
nem vehetők vissza.
15. szakasz
A versenyző a szabályzat alapján választ programot. A művek előadási
sorrendjét a tanárával konzultálva határozhatja meg. A bejelentett programot
nem lehet megváltoztatni.
16. szakasz
A sorrend és az időbeosztás az összes kategóriára legkésőbb 7 nappal
a verseny kezdete előtt lesz feltüntetve a www.femus.info honlapon. A
jelentkezők kötelesek saját maguk tájékozódni a sorrendről és az
időbeosztásukról.
17. szakasz
A szervezőbizottság nem fedezi a szállás, az étkezési és az utazás
költségeit.
A résztvevők a szálláslehetőségekről bővebben a femus.info@gmail.com
címen érdeklődhetnek.
18. szakasz
A szervezők a FEMUS 2020 fesztivál ideje alatt nem vállalnak
felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező
károkért, hangszerekért vagy bármilyen felszerelésért, amivel a versenyző
rendelkezik.
19. szakasz
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A kitölött jelentkezési lap elküldésével a versenyző, illetve a
felhatalmazott elfogadja a feltételeket, amelyek a fesztivál szabályzatában
szerepelnek.
Jogi fellebezés esetén a szabadkai Általános Bírósághoz lehet fordulni.
20. szakasz
Bővebb információ a FEMUS 2020 fesztivállal
www.femus.info internetes oldalunkon található.

kapcsolatban

a

7

