XIX Szkolny Konkurs Instrumentalny
Edycja Online
REGULAMIN
1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia imienia Władysława Jana
Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej
w Gorzowie Wlkp. „Teatralna 8” i ma charakter wewnątrzszkolny.
2. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w formie online.
3. Celem konkursu jest:
- prezentacja umiejętności młodych artystów szerszej publiczności;
- zapoznanie młodszych uczniów z formą konkursu;
- nauka obycia ze sceną/kamerą i okiełzania tremy;
- nauka odpowiedniego zachowania i ubioru w trakcie występu;
- przygotowanie uczniów do występu na innych konkursach/koncertach;
- nagrodzenie ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli;
- promocja szkoły.
4. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
- grupa I - klasy I c/4 oraz I c/6
- grupa II - klasy II c/4 oraz II-III c/6
- grupa III - klasy III c/4 oraz IV-V c/6
- grupa IV - klasy IV c/4 oraz VI c/6
5. Każdy nauczyciel instrumentu głównego powinien zgłosić co najmniej jednego ucznia, lecz nie
więcej niż czterech uczniów. Dopuszcza się również udział uczniów z klasy fortepianu dodatkowego
oraz improwizacji jazzowej.
6. Program konkursu:
- dwa zróżnicowane utwory dowolne z akompaniamentem lub utwór solowy i utwór dowolny
z akompaniamentem – instrumenty smyczkowe, dęte drewniane i blaszane oraz perkusja;
- dwa zróżnicowane utwory dowolne – akordeon, fortepian, gitara.
Czas trwania programu do 8 minut. Program należy wykonać z pamięci. Dopuszcza się zagranie
części utworu cyklicznego.
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7. Specyfikacja nagrania:
- film powinien być nagrany w poziomie, a kamera ustawiona na wprost wykonawcy;
- należy zadbać, aby nagranie charakteryzowało się bardzo dobrą jakością dźwięku i obrazu
pokazującego przede wszystkim całą sylwetkę grającego;
- nagranie ma zawierać dwa utwory w jednym ujęciu bez montażu i retuszu dźwięku;
- nagranie należy udostępnić wyłącznie w serwisie YouTube jako film niepubliczny, korzystając
z prywatnego kanału;
- w opisie udostępnionego filmu należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę, cykl, grupę oraz
imię i nazwisko kompozytora oraz tytuły wykonywanych utworów w kolejności zaprezentowanej
przez uczestnika konkursu.
8. Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem linka z nagranym filmem na adres maila konkursowego:
konkurs.psm.gorzow@gmail.com do środy 31.03.2021 r. włącznie.
W treści maila należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, cykl, grupę, imię i nazwisko
kompozytora oraz tytuły wykonywanych utworów w kolejności zaprezentowanej przez uczestnika
oraz imię i nazwisko akompaniatora i nauczyciela, który przygotował ucznia do konkursu.
9. Uczestników przesłuchiwać będzie Jury powołane przez dyrekcję szkoły.
10. Jury oceniać będzie grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
- aparat gry i umiejętności techniczne;
- prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego;
- intonacja i estetyka brzmienia;
- stylowość i walory artystyczne wykonania.
11. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
12. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy
ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp.
„Teatralna 8”.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 07.04.2021 r. na stronie internetowej szkoły: psmgorzow.pl
i profilu Facebook’owym szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gorzowie Teatralna 8
www.facebook.com/teatralna8 .
Koordynator XIX Szkolnego Konkursu Instrumentalnego
Katarzyna Zentkowska
e-mail: k.zentkowska@gmail.com
tel.: +48 536 998 994
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