
VI MIĘDZYWOJEWÓDZKI  KONKURS  

SKRZYPCOWY  I  ALTÓWKOWY 

PYRZYCE 2018 r. 

REGULAMIN 
 

1. Konkurs odbędzie w dniach 27-28 marca 2018 roku w Sali Kameralnej Pyrzyckiej Szkoły 

Muzycznej I stopnia. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI cyklu sześcioletniego oraz I-IV cyklu 

czteroletniego szkół muzycznych I stopnia.  

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie występu publicznego. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie następującego programu : 

Grupa I:  klasy I-II/6 oraz I/4  dowolna etiuda , utwór fortepianem 

        czas programu nie może przekroczyć 5 minut. 

Grupa II: klasy III-IV/6 oraz II-III/4 : do wyboru: 

1. etiuda , I lub II i III część dowolnego koncertu, 

LUB 

2. etiuda, dwie kontrastujące części dowolnej sonaty  

(z wyłączeniem solo koncertowego) 

 

czas programu nie może przekroczyć 10 minut 

 

Grupa III:  klasy V-VI/6 oraz IV/4 :  

1. etiuda , I lub II i III część dowolnego koncertu,  

LUB 

2. etiuda, dwie kontrastujące części dowolnej sonaty 

(z wyłączeniem solo koncertowego) 

 

czas programu nie może przekroczyć 12 minut 

 

5. Program należy wykonać z pamięci . 

6. W przypadku przekroczenia wymaganego czasu jurorzy mogą przerwać wykonywanie 

programu. 

7. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. 



8. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami (organizatorzy nie zapewniają 

akompaniatora). 

9. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 60 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

10. Kartę zgłoszenia wypełnioną wyłącznie drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem 

przelewu należy przesłać do dnia 2 marca 2018 roku na adres:   psm1.pyrzyce@wp.pl 

 

Dane do przelewu: 

 

Rada Rodziców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia 

ul. Jana Pawła II 5, 74 – 200 Pyrzyce, numer rachunku bankowego: 

PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020  

W tytule należy wpisać: Konkurs skrzypcowy i altówkowy oraz imię  i nazwisko 

uczestnika (bardzo prosimy o czytelne wypełnianie potwierdzenia przelewu ).   

Harmonogram konkursu umieszczony będzie na stronie szkoły   www.psm.wpyrzycach.pl 

dnia 16  marca 2018 roku po godzinie 15.00. 

11. W przypadku braku potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie uczeń nie 

zostanie zakwalifikowany do konkursu. 

12. Wykonawców oceniać będzie Jury przedstawione w dniu konkursu. 

13. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25. 

14. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. 

15. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody 

pocieszenia. 

16. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

 

 

Kontakt z organizatorami: 

 

Kamila Marchlewicz    602756311 

Beata Jakubowska    602696486 

 

 

 

 

mailto:psm1.pyrzyce@wp.pl
http://www.psm.wpyrzycach.pl/


 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA 

 
VI  MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS  

 
………………………………………… 
(tu proszę wpisać  instrument) 

 
Pyrzyce,  27 – 28 marca  2018 r. 

 
(zgłoszenie prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 

 
 
 
 
GRUPA…………. 
 
Imię i nazwisko ucznia: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Szkoła / adres: 
 
…………………………………………………………………………………........................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Klasa: …………… 
 
Cykl: ……………. 
 
Imię nazwisko pedagoga prowadzącego: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko akompaniatora 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PROGRAM : 
 
 
1)……………………………………………………………………………………………… 
 
 



2)……………………………………………………………………………………………… 

 

 


