
 Regulamin  

I Międzyszkolnych Przesłuchań: 

„PRELUDIUM KONKURSOWE -VIOLE I VIOLINKI” 

Górsk, 2016 

 

1. „PRELUDIUM KONKURSOWE - VIOLE I VIOLINKI” to przesłuchania dla dzieci i młodzieży 

z popołudniowych szkół muzycznych I stopnia z mniejszych ośrodków, grających na 

skrzypcach lub altówce, które grę na instrumencie traktują jako dodatkowe zajęcie. 

Głównym celem „PRELUDIUM KONKURSOWEGO” jest zapoznanie uczniów z formą konkursu 

oraz ze stresem wykonawczym w warunkach konkursowych. 

2. Organizatorem jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku. 

3. „PRELUDIUM KONKURSOWE - VIOLE I VIOLINKI” odbędzie się dnia 22 marca 2016 roku 

w Sali Koncertowej Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Markiewicza 10, 87-134 Górsk. 

Przesłuchania są otwarte dla publiczności. 

4. Jednoetapowe przesłuchania będą odbywać się w podziale na następujące grupy: 

Skrzypce Altówka Zespoły instrumentalne*: 

A- I klasa c. 6 

B- II klasa c. 6 i I klasa c. 4 

C- III, IV klasa c. 6 i II c. 4 

D- V, VI klasa c. 6 i III, IV klasa c. 4 

E- I klasa c. 4 

F- II klasa c. 4 

G- III i IV klasa c. 4 

H- zespoły od duetu 

     do kwartetu 

* Możliwe jest zgłoszenie zespołów smyczkowych w małych składach instrumentalnych złożonych ze 

skrzypiec i/lub altówek w dowolnych konfiguracjach, BEZ AKOMPANIAMENTU FORTEPIANU. W razie 

dużego zainteresowania kategorią zespołową organizator zastrzega sobie prawo do podziału grupy na H1 i H2 

uwzględniając wiek uczestników. 

5. Wpisowe indywidualne na konkurs wynosi 30 zł, zespołowe 60 zł od zespołu, 

przyjmowane będzie na konto Rady Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku 

o numerze: 

17 9511 0000 0025 0447 2000 0010 

W tytule prosimy podać: 

Imię i nazwisko ucznia, szkoła, którą uczeń reprezentuje, z dopiskiem – „Preludium  

Konkursowe - Viole i Violinki” 

W przypadku zespołów w tytule należy wpisać:  

ZESPÓŁ: imiona i nazwiska  uczestników, szkoła, którą zespół reprezentuje, z dopiskiem – 

„Preludium Konkursowe - Viole i Violinki” 



Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na konkurs jest przysłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego na adres:  

 Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 Górsk,  

 lub w formie elektronicznej na adres mailowy: psmgorsk@o2.pl 

lub osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 15.02.2016 roku. 

7. O zakwalifikowaniu uczestników może decydować kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

8. Program konkursu z podziałem na grupy: 

A- dwa zróżnicowane utwory dowolne 

B- dwa zróżnicowane utwory dowolne 

C- szybka część koncertu (I lub III cz.) 

D- utwór i szybka część koncertu lub II i III cz. koncertu 

E- dwa zróżnicowane utwory dowolne 

F- dwa zróżnicowane utwory dowolne 

G- utwór i szybka część koncertu lub II i III cz. koncertu 

H- dwa dowolne utwory 

9. Organizator nie zapewnia akompaniatora. 

10. Kolejność występów i prób akustycznych zostanie podana w terminie do tygodnia po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

11. Przewodniczącym Jury będzie Michalina Radzińska.  

Zapraszamy do Jury wszystkich nauczycieli, których uczniowie uczestniczyć będą 

w konkursie (nauczyciel prowadzący nie ocenia własnego ucznia). Udział w Jury należy 

zgłosić do 15 marca do sekretariatu szkoły muzycznej: nr. tel: 693926356. 

12. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają dyskusjom.  

13. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

14. Istnieje możliwość zamówienia obiadu (+10zł od osoby): w formularzu zgłoszeniowym 

należy zaznaczyć odpowiednią opcję oraz dopisać ilość osób (oprócz uczestnika: 

nauczyciel, rodzic, opiekun). 
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