Образец 1

9-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЮТИЕРСТВО A.N.L.A.I

РЕГЛАМЕНТ

Община Казанлък, ANLAI и Съюза на лютиерите в България организират съвместно 9 - ти
Международен конкурс на съвременното лютиерство в България на професионалните
производители на струнни музикални инструменти от цял свят.

1. Международният конкурс по лютиерство в България има за цел участниците да
покажат най-доброто от своята работа по съвременно лютиерство в света. Той ще се
проведе в Казанлък и ще бъде разделен на две основни категории:
I.
Професионалисти в две подкатегории: а) Съвременни инструменти и б)
състарени инструменти
II.
Непрофесионалисти- в т.ч. учащи
В следните групи инструменти:
1. Цигулка
2. Виола
3. Виолончело
4. Класическа китара
Няма ограничение за броя на инструментите за участие.
След приключване на работата на журито инструментите ще бъдат изложени в Музея на розата
в Казанлък в периода 2-22 юни 2018г. През този период инструментите не могат да бъдат
оттеглени или заменени.
2. Участник в конкурса е всеки, които практикува лютиерската дейност независимо от
националност, пол, възраст, както професионалисти, така и непрофесионалисти в различните
групи. Нямат право на участие тези, които имат родствена връзка до 4-та степен с журито или
са били техни служители през последните две години. Заявлението за участие следва да бъде
изготвено съгласно приложения формуляр, неразделна част от настоящия регламент. Същият
следва да бъде надлежно попълнен, подписан и датиран.
С подаване на заявлението за участие, всеки участник заявява, че се съгласява и приема всички
ПРАВИЛА В НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ.
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Заявлението за участие трябва да бъде придружено от копие или оригинал на банковия
документ за заплатена такса за регистрация за участие в конкурса на стойност 50 евро на
инструмент. Таксата за банков превод е за сметка на участника.
Плащането следва да бъде извършено по банков път, най-късно до 30.04.2018г.
Таксата за участие не подлежи на връщане.
Заявлението за участие се изпраща на следната електронна поща:
lut.bulgaria@gmail.com
Или на адрес:
Община Казанлък, Отдел „Култура и туризъм“
6100 Казанлък,
бул.“Розова долина“6,
България
За 9-ти Международен конкурс по лютиерство в България
Банкова сметка на организатора:
IBAN: BG07 SOMB91308421727344
BIC: SOMBBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ :444000

3. Журито няма да допусне до участие инструменти, които:
1/ имат следи от машинна обработка и/ или нанасяне на лак чрез пръскане
2/имат нетрадиционни форми.
3/имат дължина на виолата по малка от 400 мм или по-голяма от 420 мм.
Журито дава възможност на всеки участник да използва струни по свой избор.
Представените на конкурса инструменти трябва да бъдат абсолютно анонимни. Всеки
инструмент и неговата кутия или каса не трябва да съдържа признаци или елементи на
разпознаване или идентификация на автора. Етикети, маркировки или монограми от всякакъв
вид не трябва да присъстват на видимата, вътрешната или външната повърхност на
инструмента или трябва да бъдат покрити.
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4. Инструментите се доставят лично или чрез куриер.
С куриер инструментите следва да бъдат изпратени не по-късно от 14 май 2018г.
Всички инструменти трябва да бъдат получени най-късно до 25.05.2018г.
Приемането на всеки инструмент ще се извърши срещу разписка по образец за получаване,
която ще бъде необходима на участника или куриера при връщането на инструмента.
Адрес за изпращане:
9-ти Международен конкурс по лютиерство в България
Музей на розата
ул.„Войнишка“ 1
6100 Казанлък
България
Лице за контакт: Кристиян Желязков
5. Във всяка кутия трябва да има два плика с надпис „А“ и „В“, с мото или кратка фраза избрана
по избор от участника, но не с неговото лично име.
Плик „А“ , който трябва да бъде затворен и запечатан, трябва да съдържа:
1/основни данни на участника: име, фамилия, дата и място на раждане , гражданство, пълен
адрес, електронна поща
2/кратка биография на участника и негови две цветни снимки с размер 10/15
3/две цветни снимки на инструмента с размер 10/15
4/ декларация, подписана от автора по образец приложен тук.
Плик „В“, който трябва да съдържа резервни струни, същите като тези монтирани на
инструмента
Всеки инструмент трябва да има различен текст или мото, изписано с латински букви.
6. Жури и оценяване:
Журито се състои от председател, шест майстори лютиери и четирима музиканти.
Инструментите ще се оценяват в три тура:
1. Външен оглед
2. Технико-конструктивни качества
3. Акустични качества
Решенията на журито не се оспорват.
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Списъкът с инструменти, допуснати до окончателния тест, ще бъде публикуван на уебсайта
на ANLAI, Община Казанлък и Съюза на лютиерите в България.
Пликовете, съдържащи имената на участниците ще бъдат отворени след определяне на
класирането. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и разпространени в края на
селекцията. Всички единични и общи резултати ще бъдат публикувани на уебсайтoвете на
ANLAI, Община Казанлък и Съюза на лютиерите в България. Пликовете на инструментите,
които не са допуснати до финала ще останат затворени до публикуване на резултатите от
конкурса.
На церемонията по награждаването, журито ще бъде на разположение и участниците ще имат
възможност да се срещнат с него.
7. Награждаване:
Церемонията по награждаването ще се проведе на 02.06.2018г. в Музей на розата в град
Казанлък.
Всички участници получават диплом за участие, а наградените почетен диплом и медал. Всяка
от 4-те категории ще има 1,2 и 3-то място. Извън регламента на конкурса ще бъдат присъдени
и специални награди.
След приключване на изложбата инструментите могат да бъдат взети. За целта е необходимо
да бъде представена съответната Разписка за инструмента, попълнена при предаването му
(Образец 3) . Инструментите следва да бъдат взети/върнати до 27.06.2018г. Непотърсени в
горепосочения срок инструменти, ще бъдат депозирани в склада на Община Казанлък.
Инструментите, получени чрез куриер, ще бъдат изпратени на получателя за негова сметка на
същия адрес и куриер с който са получени.
8. Застаховка
Община Казанлък ще застрахова всеки един от участващите инструменти от момента на
получаване до момента на връщане срещу следните застрахователни рискове - пожар, кражба
и щети. Застрахователната сума е:
- € 2,000.00 за цигулка
- € 2,500.00 за виола и класическа китара
- € 5,000.00 за виолончело
Застраховката ще покрива евентуални щети от момента на получаването до момента на
връщане на инструмента на участника.
Всеки участник има право да застрахова за собствена сметка инструмента си за по-голяма
сума.
Документите за участие трябва да бъдат попълнени на български, английски или италиански
език.
Инструментите , идващи от страни извън ЕС, трябва да бъдат придружени с карнет АТА от
изпращача.

