
    REGIONALNY KONKURS SMYCZKOWY 

                                      „MINIATURA” 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA 

24 listopada 2022r. 
 

 

Regulamin 

 

1. Organizatorem Regionalnego Konkursu Smyczkowego „MINIATURA” jest  Państwowa 

Szkoła Muzyczna I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie 

2. Konkurs odbędzie się 24 listopada 2022r. w auli PSM I st. im. T. Szeligowskiego w 

Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 115. 

3. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności uczniów, rozwijanie zamiłowania do gry na 

instrumentach smyczkowych,  popularyzacja muzyki instrumentalnej wśród dzieci i młodzieży, 

wymiana doświadczeń edukacyjnych, integracja nauczycieli i uczniów szkół muzycznych 

regionu. 

4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia grających na 

instrumentach smyczkowych. 

5. Każdy uczestnik konkursu wykonuje dowolną miniaturę instrumentalną. 

6. Utwór należy wykonać z pamięci, uczestnik występuje z własnym akompaniatorem. 

7. Konkurs odbywa się w 3 grupach: 

  I grupa - klasa I-II cyklu 6-letniego PSM i OSM oraz klasa I cyklu 4- letniego PSM 

  II grupa - klasa III - IV cyklu 6-letniego PSM i OSM oraz klasa II cyklu 4- letniego PSM 

  III grupa - klasa V- VI cyklu 6-letniego PSM i OSM oraz klasa III- IV cyklu 4 - letniego PSM 

8. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. 

9. Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów : 

złoty 21 - 25 pkt. 

srebrny 18 – 20 pkt. 

brązowy do 17 pkt. 

w zależności od punktacji przyznanej przez Jury 

10. Jury dokona oceny w skali 1-25 pkt. biorąc pod uwagę poprawność gry pod względem 

warsztatowym, interpretację utworu, wartość artystyczną oraz prezentacje uczestnika na scenie. 

11. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

12. Przesłuchania są otwarte dla publiczności. 

13. Uczestnicy pokrywają koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania we własnym zakresie. 

Zgłoszenie ucznia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody rodzica lub prawnego opiekuna na zamieszczenie imienia i nazwiska 

uczestnika oraz dokumentacji fotograficznej i fonograficznej z przesłuchań na stronie 

internetowej PSM I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. 

14. Na zakończenie konkursu zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy i nagrody. 

15. Zgłoszenia do konkursu  wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 

18 listopada 2022r. na adres: 

PSM I st. im. T. Szeligowskiego  al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin  

faxem : 91 423 26 57   lub mailem: psm@miasto.szczecin.pl 

Kartę zgłoszenia należy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami lub komputerowo podając 

pełne imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, imię i nazwisko uczestnika oraz 

akompaniatora. 



16. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 18 listopada 2022r.  

na konto PSM I st.  im. T. Szeligowskiego w Szczecinie z dopiskiem:  

Regionalny Konkurs Smyczkowy „Miniatura” podając imię i nazwisko uczestnika 

nr konta:  Bank PKO BP S.A.  93 1020  4795 0000 9002 0278 6119 

Wpisowe nie podlega zwrotowi jeżeli kandydat nie weźmie udziału w konkursie. 

17. Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie PSM I st. w Szczecinie  

do dnia 22 listopada 2022r. 

18. Wszelkich  informacji udziela koordynatorka konkursu : 

Anna Strycharczyk tel. 605 423 807 

Małgorzata Mozdrzeń - Siemak tel. 607 599 077    
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