
 

 

 

 

Regulamin 

I  Regionalnego  Konkursu  Pianistycznego 

  

 

1. Organizatorami Konkursu  Pianistycznego są:  

Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Osieku nad Wisłą, Urząd Gminy w Obrowie 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.  

Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Obrowo. 

 

2. Cele Konkursu: 

- konfrontacja dokonań szkół muzycznych 

- motywowanie uczniów poprzez współzawodnictwo do dalszego doskonalenia 

swoich umiejętności artystycznych i estradowych, 

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami szkół 

muzycznych, biorących udział w Konkursie, 

- popularyzacja twórczości Fryderyka Chopina 

 

 



3. Kategorie: 

Kategoria I – uczniowie klas I i II cyklu 6 - letniego i I cyklu 4- letniego  

Kategoria II – uczniowie klas III i IV cyklu 6 - letniego i II i III cyklu 4 – letniego 

Kategoria III – uczniowie klas V i VI cyklu 6- letniego i klasy IV cyklu 4- letniego 

 

4. Program 

Kategoria I – dwa kontrastujące utwory. 

Kategoria II – utwór o charakterze wirtuozowskim i utwór kantylenowy 

Kategoria III – utwór o charakterze wirtuozowskim, utwór kompozytora 

polskiego (mile widziany repertuar chopinowski) 

Stopień trudności utworów nie powinien być niższy, niż określa to program 

nauczania dla danego roku kształcenia. 

Program należy wykonać z pamięci, a czas jego trwania nie powinien przekroczyć 

5 minut dla grupy I, 8 minut dla grupy II i 10 minut dla grupy III. 

 

5. Uczestników Konkursu będzie oceniać powołane Jury, w składzie:  

- Prof. Marcin Gmys (muzykolog, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Radia 

Chopin) 

- ad. dr Paweł Wakarecy (pianista i pedagog, finalista XVI Konkursu 

Chopinowskiego w 2010 r.) 

- mgr Ewa Miś-Radziejewska (pianistka, kameralistka, pedagog) 

Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

 

6. Organizator i sponsorzy zapewniają nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych 

w konkursie. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 



7. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą na fortepianie koncertowym 

marki Kawai. 

8. Organizatorzy przewidują nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu 

Fryderyka Chopina. 

9. Konkurs zakończy się uroczystym koncertem laureatów. 

10. Zgłoszenia uczestników wraz z załącznikami  należy nadsyłać na załączonym 

formularzu do dnia 25 listopada  2022 roku na adres e-mail : 

kontakt@muzycznaosiek.pl   

Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 50 zł. Wpisowe należy wpłacać do 

25.11.2022r. na konto Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej. Brak wpłaty 

w ww. terminie traktowany będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie. 

Po zakwalifikowaniu się do Konkursu - Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Bank Millennium  

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą 

Nr konta: 66 1160 2202 0000 0002 4843 3882  

w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika, z dopiskiem „I Regionalny 

Konkurs Pianistyczny w Osieku nad Wisłą” 

11. Organizator i współorganizator ma prawo do rozpowszechniania nagrań 

audiowizualnych. 

12. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznacznie z zapoznaniem się oraz 

zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
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