
1 

 

            V Zachodniopomorski Turniej Duetów  

Instrumentów Dętych 

Szkół Muzycznych I st. 

6 kwietnia (poniedziałek) 2020r. 

 

Regulamin 

1. Celem turnieju jest: 
- prezentacja umiejętności uczniów 
- rozwijanie zamiłowania do gry zespołowej 
- radość wspólnego muzykowania 
- integracja nauczycieli i uczniów 
- wymiana doświadczeń między pedagogami i uczniami 
 

2. Organizatorem V Zachodniopomorskiego Turnieju Duetów Instrumentów Dętych Szkół 

Muzycznych I st. jest PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Villa 

Grawitza. Turniej odbędzie się 6 kwietnia (poniedziałek) 2020 r. w PSM I st. im. Tadeusza  

Szeligowskiego w Szczecinie.  

3. Przesłuchania przeprowadzone będą w następujących kategoriach: 

Kategoria I: duety z towarzyszeniem fortepianu 

Kategoria II: duety bez fortepianu 

Kategoria III: kategoria mieszana (jeden duet z akompaniamentem, drugi duet 

                        bez fortepianu) 

4. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu. 
 

5. Juror nie ocenia swojego ucznia, uczestnika festiwalu. 
 

6. Decyzje Jury są ostateczne. 
 

7. Uczestnicy turnieju otrzymają jeden z następujących dyplomów: Brązowy, Srebrny lub Złoty 

, w zależności od ilości punktów przyznanych przez jury. Szczególnie wyróżniające się duety 

otrzymają dyplomy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.  
 

8. Podczas prezentacji  turniejowej należy przedstawić dwa duety (z akompaniamentem 

fortepianu lub bez akompaniamentu). Akompaniatorem może być nauczyciel.  

Utwory można wykonać z nut. 
 

9. Kryteria oceny: 
- prawidłowość gry pod względem warsztatowym 
- intonacja 
- prezentacja na scenie 
- interpretacja 
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10. Wpisowe w wysokości: 

 

80 zł (dla duetu) w przypadku uczniów spoza PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie  

40 zł (dla duetu) w przypadku uczniów z PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie należy 

wpłacić do 20 marca 2020 r. na konto PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie  z 

dopiskiem: imię i nazwisko oraz V Turniej Duetów  

nr konta: 93 1020 4795 0000 9002 0278 6119 
 

11. Zgłoszenia uczestników, wraz z dowodem opłaty wpisowej, prosimy nadsyłać                        

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 r. mailem: psm@miasto.szczecin.pl 
 

12. Karta zgłoszenia w załączeniu. 
 

13. Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły 

www.psm.szczecin.pl do dnia 3 kwietnia 2020 r. 
 

14. Wszelkich informacji udziela koordynatorka konkursu: 
      Iwona Radin-Rutkowska tel. 91 4232655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psm.szczecin.pl/

