PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. TADEUSZA BAIRDA
_________________________________________________________________________________________________________________________

14 – 200 Iława, ul. Kościuszki 18
e-mail: sekratariat@psm.ilawa.pl

tel./fax (089) 648-40-29
NIP 744-11-15-003

II Konkurs na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego
Iława 2022’

REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego jest Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie.
2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 27 maja 2022 r. w sali kameralnej
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie przy ul. Kościuszki 18.
3. Organizator zastrzega sobie w przypadku wystąpienia dodatkowych obostrzeń
epidemiologicznych konkurs przeprowadzony może być w formie zdalnej.
4. Zmiana zasad organizacyjnych dotyczących wysłania formy prezentacji uczestników –
nagrań w formie audio – video, jako prezentacji konkursowych przesłana zostanie później.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dwudniowej organizacji w przypadku dużej
ilości chętnych
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
8. Celem konkursu jest popularyzacja instrumentów dętych, konfrontacja poziomu
wykonywanych utworów, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami i uczniami oraz
integracja i współzawodnictwo.
9. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech grupach:
I grupa - uczniowie klasy I, II, III cyklu sześcioletniego oraz klas I, II cyklu czteroletniego
instrumenty dęte drewniane, /czas wykonanego programu do 7 minut/;
II grupa - uczniowie klasy I, II, III cyklu sześcioletniego oraz klas I, II cyklu czteroletniego
instrumenty dęte blaszane, /czas wykonanego programu do 7 minut/;
III grupa - uczniowie klasy IV, V, VI cyklu sześcioletniego oraz klas III, IV cyklu czteroletniego
instrumenty dęte drewniane, /czas wykonanego programu do 10 minut/;
IV grupa - uczniowie klasy IV, V, VI cyklu sześcioletniego oraz klas III, IV cyklu czteroletniego
instrumenty dęte blaszane, /czas wykonanego programu do 10 minut/;

10. We wszystkich grupach uczestników obowiązuje utwór dowolny z akompaniatorem
/obowiązek wykonania z pamięci/.
11. Grę uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
12. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
13. Organizator konkursu nie zapewnia akompaniatora.
14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
15. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
16. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
17. O przydziale nagród decyduje Jury.
18. Laureaci wytypowani przez Jury są zobowiązani do uczestnictwa w koncercie laureatów.
Zgłoszenia na karcie zgłoszenia uczestnika /wypełnione pismem drukowanym lub
komputerowym/ należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. wraz z dowodem wpłaty
na adres: e - mail: konkurs@psm.ilawa.pl
lub
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda
14 - 200 Iława, ul. Kościuszki 18
tel./fax: 89 648 40 29
19. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
20. Wpisowe do konkursu wynosi 120,00 od uczestnika i przeznaczone jest na nagrody.
21. Wpisowe należy wpłacać na konto:
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Iławie, ul. Kościuszki 18
nr konta: 95 8831 0002 5001 0111 7623 0001
z dopiskiem: „darowizna, imię i nazwisko uczestnika”
22. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
23. Uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie występu.
24. Kolejność przesłuchań ustalona w porządku alfabetycznym.
25. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy
pokrywają we własnym zakresie.
26. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 89 648 40 29.

