23. do 27. travnja 2018.
Glazbena škola
Franje Kuhača Osijek, Hrvatska

Poštovani,
velika nam je čast pozvati Vas na XI. EPTA –
Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „Dora
Pejačević“. Natjecanje će se održati u Glazbenoj školi
Franje Kuhača Osijek u Osijeku, od 23. do 27. travnja
2019. Neovisno o stupnju i vrsti školovanja, natjecanju
mogu pristupiti svi mladi pijanisti.
Natjecatelji su podijeljeni u četiri kategorije:
•
•
•
•

Kategorija A (natjecatelji 11 god. i mlađi)
Kategorija B (natjecatelji 13 god. i mlađi)
Kategorija C (natjecatelji 16 god. i mlađi)
Kategorija D (natjecatelji 19 god. i mlađi, dvije etape)

EPTA Hrvatska zadržava sva prava za moguća TV i
radio snimanja tijekom natjecanja bez naknade. Natjecateljima će biti omogućeno svakodnevno vježbanje i
akustička proba glasovira. Nakon prijave, nije dopuštena promjena programa.
Prijavnicu i ostale potrebne dokumente treba poslati najkasnije do 1. ožujka 2019. elektroničkom poštom na adresu
gsfk@gsfk-osijek.hr ili na adresu škole Trg sv. Trojstva 1,
31000 Osijek (vrijedi i datum na poštanskom žigu).
Prijava je pravovaljana ako sadržava računalno ispunjen
prijavni list, dvije fotografije ne starije od godinu dana,
fotokopiju domovnice za hrvatske državljane, odnosno
putovnice za strane natjecatelje, minimalno jednu preporuku profesora glasovira i dokaz o uplati kotizacije.
Kotizacija se uplaćuje na račun:
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek,
Trg sv. Trojstva 1, 31000 Osijek, Hrvatska
IBAN: HR55 2500 0091 1020 2868 0
SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb: HAABHR22

Članovi ocjenjivačkog suda su eminentni klavirski
pedagozi iz Hrvatske i inozemstva.
Iznosi kotizacija (plativi isključivo u eurima), prema
kategorijama su sljedeći:
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija

A – 40 EUR-a
B – 50 EUR-a
C – 60 EUR-a
D – 70 EUR-a

U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.
Više informacija o propozicijama, programu
i samom natjecanju pročitajte na
https://www.epta-croatia.hr/hr/pravilnik-natjecanja
Mjesto održavanja Natjecanja:
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek
Trg Svetog Trojstva 1, 31000 Osijek, Hrvatska
00385 31 211 422
gsfk@gsfk-osijek.hr
EPTA – Europska udruga klavirskih pedagoga Hrvatske
Trg RH 12, 10000 Zagreb, Hrvatska
Ida Gamulin, Predsjednica /President
www.epta-croatia.hr
ida.gamulin7@gmail.com
Više informacija:
Proprium, obrt za edukaciju, savjetovanje i usluge
vl. Laura Plantak
Vukovarska ulica 144, 31000 Osijek, Hrvatska
00385 31 285 855
00385 99 220 8338
info@proprium.hr

