REGULAMIN
XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
INSTRUMENTÓW DĘTYCH

1.

Celem konkursu jest konfrontacja młodych instrumentalistów, prezentujących różne
utwory w różnych stylach i na różnych instrumentach.

2.

XII Międzyszkolny Konkurs Instrumentów Dętych odbędzie się w dniach
18 marca 2022 r. (instrumenty blaszane) i 19 marca 2022 r. (instrumenty
drewniane), w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Żyrardowie przy ul.
Narutowicza 39 B. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Instrumentów Dętych
i Perkusji przy PSM I i II st. im .I. J. Paderewskiego w Żyrardowie.

3.

PROGRAM:
Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dowolnej etiudy lub kaprysu i utworu
z akompaniamentem.
Czas występu: grupa I i II - do 10 min., grupa III i IV - do 15 min.

4.

Uczestnicy będą oceniani w 2 kategoriach:
Kategoria I - instrumenty dęte drewniane
Kategoria II - instrumenty dęte blaszane

5.

Uczestnicy oceniani będą w 4 grupach:
Grupa I – klasy I - III c-6 i I - II c-4
Grupa II – klasy IV - VI c-6 i III - IV c-4
Grupa III – klasy I - III szkoła II st.
Grupa IV – klasy IV - VI szkoła II st.

6.

Przesłuchania w ramach Konkursu odbywać się będą przy udziale publiczności
i mogą być nagrywane.

7.

Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

8.

Każdy z uczestników Konkursu w dniu występu ma obowiązek zgłoszenia się do
organizatorów na godzinę przed planowanym występem w celu potwierdzenia
uczestnictwa.

9.

Uczestników oceni JURY powołane przez organizatora.

10. Prowadzona będzie punktacja indywidualna (1 – 25 pkt.) dla każdej grupy
wiekowej.
11. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
13. Wpisowe w wysokości 100zł. od każdego uczestnika konkursu należy wpłacić do
dnia 25 lutego 2022 r. (piątek) na konto:
Żyrardowskie Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego, 96-300
Żyrardów, ul. Narutowicza 39 B,
z dopiskiem „imię i nazwisko wykonawcy + Konkurs instr. dęte 2022”
Nr konta: 66 1160 2202 0000 0002 2612 1069
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi
14. Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać na Karcie Zgłoszeniowej drogą
elektroniczną na adres sekretariat@psmzyrardow.art.pl lub pocztą na adres
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, 96-300
Żyrardów, ul. Narutowicza 39 B, do dnia 25 lutego 2022 r. (piątek).
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty oraz podpisaną informację
administratora (zgoda RODO). Przesłane dokumenty nie zostaną zwrócone.

15. Karta zgłoszenia oraz informacja administratora (zgoda RODO) jest dostępna na
stronie internetowej Szkoły: www.psmzyrardow.art.pl
16. Listę zakwalifikowanych osób oraz termin występu można będzie sprawdzić od dnia
7 marca 2022 r. na stronie internetowej www.psmzyrardow.art.pl

