
     

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku 

34-650 Tymbark 249 

NIP 7372205280 

www.szkola-muzyczna.org / email: ssmtymbark@wp.pl  

 

 

 

 

 

 
 
 

IV Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów 

Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia 

 „Moja ojczyzna jest muzyką”  
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REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorzy konkursu:  

 Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku. 

 Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO w Tymbarku. 

2. Instytucje wspierające: 

 Urząd Gminy Tymbark. 

 Zarząd Główny STO Warszawa. 
 
3. Rodzaje, zasięg i uczestnicy konkursu: 

 Konkurs ma zasięg międzynarodowy. 

 Konkurs jest jednoetapowy, interdyscyplinarny, przeznaczony dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st.              
                Ognisk Muzycznych oraz Edukacji Prywatnej.  

4. Formuła konkursu: 

 Przesłuchania konkursowe mają na celu wyłonienie najlepszych uczestników z poszczególnych kategorii. 

 Koncert finałowy w wykonaniu laureatów konkursu pierwszych miejsc. 

5. Cele konkursu: 

 Popularyzacja kompozytorów muzyki polskiej. 

 Rozbudzenie zainteresowania muzyką polską w szerokim tego słowa znaczeniu wśród uczniów szkół 
muzycznych I i II stopnia, innych instytucji kultury i osób kształcących się prywatnie. 

 Konfrontacja solistów i zespołów muzycznych. 

 Wymiana doświadczeń na polu wykonawstwa artystycznego. 

6. Termin i miejsce: 

 Konkurs odbędzie się w dniach 29 maja do 1 czerwca 2023 r. w Auli Społecznej Publicznej Szkoły 
Muzycznej I st. w Tymbarku. 

 Konkurs jest otwarty dla publiczności. 
 

7. Struktura konkursu: 
Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących grupach: 
 

 Grupa I - Ogniska Muzyczne i edukacja prywatna.                        

 Grupa II - kl. I/6 i I/4.                                

 Grupa III - kl. II – III/6.                    

 Grupa IV – kl. IV - V/6 oraz II – III/4. 

 Grupa V – kl. VI/6 i IV/4. 

 Grupa VI – zespoły Szkół Muzycznych I st. – od duetu do nonetu. 

 Grupa VII – kl. VII – VIII Ogólnokształcące Szkoły Muzyczne.  

 Grupa VIII – kl. I – III Państwowe Szkoły Muzyczne II st.    

 Grupa IX – kl. I – II Państwowe Ogólnokształcące Szkoły Muzyczne II st. 

 Grupa X – zespoły OSM, POSM II st. - od duetu do nonetu.. 
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8. Program konkursu: 
 

    Grupa I, II – dwa utwory od baroku do współczesności, kontrastujące ze sobą pod względem formy i 
charakteru w tym jeden utwór kompozytora polskiego - czas trwania do 5 minut.      

    Grupa III, IV, V – jeden utwór do wyboru tj. część koncertu, sonaty, sonatina, wariacje, rondo; drugi 
utwór kompozytora polskiego, czas trwania do 7 minut. 

    Grupa VI– dwa dowolne utwory kontrastujące pod względem formy i charakteru, mile widziany utwór 
kompozytora polskiego, czas trwania do 8 minut. 

    Grupa VII, VIII, IX - jeden utwór do wyboru tj. część koncertu, sonaty, sonatina, wariacje, rondo; drugi 
utwór kompozytora polskiego, czas trwania do 10 minut.  

    Grupa X- dwa dowolne utwory kontrastujące pod względem formy i charakteru , mile widziany utwór 
kompozytora polskiego, czas trwania do 12 minut. 
 

                   Soliści wykonują program z pamięci, zespoły i duety z nut.  
Organizator nie zapewnia akompaniatora. Soliści występują z własnym akompaniatorem lub 
podkładem nagranym na pendrive. 

9. Zgłoszenia:  

● Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 01.05.2023 r. 
● Elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.szkola-muzyczna.org w 

zakładce „Konkurs 2023”.  
● Uczestników obowiązuje opłata wpisowego za każdą zgłoszoną prezentację: 

- solista – 160,00 PL. 
- duet – 220,00 PL. 
- trio – 330,00 PL. 
- kwartet do nonet – 440,00 PL. 

 
Wpisowe należy przelać na rachunek: 

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku 
Bank Spółdzielczy Limanowa 

33 8804 0000 0070 0000 0925 0002 
W tytule należy wpisać „Konkurs 2023” – imię i nazwisko uczestnika/nazwę zespołu 

 
● Do zgłoszenia należy dołączyć : 

- dowód wpłaty wpisowego w formie jpg, pdf, png. 
- podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka. 

● Harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony do 15.05.2023 r. 
● Liczba miejsc jest ograniczona. 
● Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

10. Komisja konkursowa 

● Komisja konkursowa składa się z pedagogów o uznanym autorytecie i wykładowców wyższych 
uczelni muzycznych m.in. z Londynu, Austrii, Anglii, Japonii, Norwegii i Polski. 

● Przewodniczącego komisji konkursowej wybiera organizator. 

11. Ocena prezentacji 

● Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w skali punktowej od 1 do 25. 
● Jury ocenia wykonanie programu, jego przygotowanie techniczne, interpretacje utworu, dobór i 

oryginalność. 
● Komisja konkursowa przyznaje miejsca i wyróżnienia uczestnikom, którzy uzyskali średnią ocenę co 

najmniej 21 punktów. 
● Jury ma prawo przyznać Grand Prix i inne pozaregulaminowe nagrody. 
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● Nie dopuszcza się wspólnego z nauczycielem wykonania utworu kameralnego. Akompaniament 

nauczyciela może mieć zastosowanie tylko dla solistów. 
● Obrady jury są tajne. Decyzje jury są nieodwracalne. 

13. Informacje dodatkowe: 

● Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. 
● Laureaci Konkursu otrzymają dodatkowo Dyplomy Wyróżnienia i nagrody rzeczowe. 
● Możliwe będzie przyznanie wyróżnień dla pedagogów i akompaniatorów. 
● Nieodebrane dyplomy zostają wysłane na adres szkoły, którą reprezentują poszczególni uczniowie 

/uczeń. 
● Laureaci I nagrody są zobowiązani do występu na koncercie laureatów. Odmowa występu skutkuje 

brakiem otrzymania nagród rzeczowych. 
● Koszty dojazdu, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy na własny koszt. 
● Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. Każdy opiekun ponosi 

odpowiedzialność za swojego podopiecznego.  
● Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia, formularz wyrażenia zgody oraz informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych i ramowy harmonogram przesłuchań - dostępne są na stronie 
internetowej: www.szkola-muzyczna.org zakładka „Konkurs 2023” 

● Organizator nie publikuje list z informacjami o wynikach konkursu. Nie podaje tych informacji 
osobom postronnym. 

● Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 
● 01.06.2023 r. od godz. 12.00 do 15.30 Warsztaty dla uczestników konkursu. 
● Ogłoszenie wyników konkursu 01.06.2023 r. o godz. 17:00. 
● Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: ssmtymbark@wp.pl   
● Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 18 2628094, +48 538 410 104, +48 797 859 109 

 
 
Dyrektor konkursu: 
h.prof.ośw. Halina Waszkiewicz-Rosiek, e-mail waszkiewiczrosiek@gmail.com , tel. +48 694 524 395 
 
Biuro konkursu: 
Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku, 34-650 Tymbark 249 
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