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REGULAMIN KONKURSU 27-29 MAJ 2020 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół  Muzycznych I oraz II stopnia. 

2. Uczestnicy biorą udział w jednoetapowych przesłuchaniach konkursowych w 

następujących kategoriach: 

 

Kat. I a –  soliści do 9 lat - urodzeni w roku  2011 

– czas trwania programu do 5 min. 

Kat. I b –  soliści 10 lat - urodzeni w roku  2010  

– czas trwania programu do 5 min. 

Kat. I c–  soliści 11 lat - urodzeni w roku  2009 

– czas trwania programu do 8 min. 

Kat. I d –  soliści 12 -13 lat - urodzeni w roku  2008, 2007 

– czas trwania programu do 10 min. 

       Kat. II - soliści  14 lat – urodzeni w latach  2006 

       – czas trwania programu do 15 min. 

Kat. III –soliści  15-17  lat – urodzeni w latach  2005- 2003 

– czas trwania programu do 15 min. 

Kat. IV - soliści 18 -19 lat – urodzeni w latach   2002- 2001 

– czas trwania programu do 20 min. 

Kat. V  - jednorodne zespoły akordeonowe (od duetu do orkiestry) – wyłącznie młodzież 

szkół muzycznych I stopnia, wiek uczestników do 16 lat. 

– czas trwania programu do 15 min. 

 

3. We wszystkich kategoriach obowiązuje program dowolny. 

 

4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w salach:  nr 2,  im. Kazimierza Serockiego 

oraz  nr 7, im. Ireny Santor w Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu 

Kujawskim , ul. 23 Stycznia 13. 

 



5. Koncerty okolicznościowe realizowane będą w  Soleckim Centrum Kultury w Solcu 

Kujawskim ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1 

 

6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia nut prezentowanego programu w 1 

komplecie (ksero), brak nut spowoduje dyskwalifikację uczestnika. 

7. Program uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora – wg skali 

punktowej 1 – 25 .  

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 od 23 pkt - I nagroda,  

 od 22 pkt - II nagroda,  

 od 21 pkt-  III nagroda, 

 od 20 pkt - wyróżnienia.   

Decyzje Jury są ostateczne. 

 

8. Kolejność występów ustala się alfabetycznie. 

9. Laureaci  Konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody, o ich podziale 

zdecyduje Jury. 

10. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

11. Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego od uczestnika należy przesłać do 

biura organizacyjnego na adres: konkursy@psm.soleckujawski.pl  lub listownie 

Szkoła Muzyczna I st., ul. 23 stycznia 13, 86-050 Solec Kujawski  do dnia 17.04.2020 

roku.   

 

8.Wpisowe płatne na konto: 

 

Bank Spółdzielczy   O/Solec Kujawski         

numer konta : 02 8164 0001 2002 0010 1459 0001 

      SWIFT CODE:  GBWCPLPP (dla przelewów zagranicznych!) 

 Soliści =   120 zł 

 Zespoły = 170 zł 

 Uczestnicy zagraniczni mogą dokonywać wpłat w biurze organizacyjnym 

bezpośrednio po przyjeździe. 

  

9. Koszty: przejazdów, noclegów i wyżywienia, uczestnicy, nauczyciele 

i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie. 

 

 

 


