
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH                                                                       

w ramach Wiosennego Festiwalu Muzycznego – Chełm 2020                                                           

20 marca 2020 roku. 

 

Regulamin konkursu 

1. I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych jest organizowany przez Państwową Szkołę 

Muzyczną I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie oraz Towarzystwo Muzyczne w Chełmie. 

Konkurs odbędzie się w dniu 20 marca 2020 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.                      

im. I. J. Paderewskiego w Chełmie.  

              W przypadku dużej ilości zgłoszeń, konkurs odbędzie się w dniach 19 i 20 marca 2020 roku. 

 

2. Celem konkursu jest: 

✔ podniesienie poziomu kształcenia artystycznego w szkołach muzycznych 

✔ prezentacje najzdolniejszych młodych wykonawców 

✔ wyłonienie i nagrodzenie wybitnych instrumentalistów oraz kameralistów 

✔ wymiana doświadczeń uczestników konkursu oraz ich pedagogów w zakresie gry na 

instrumencie 

✔ integracja uczniów i nauczycieli 

✔ prezentacje artystyczne  

✔ popularyzacja instrumentów dętych oraz literatury muzycznej, dedykowanej 

instrumentom dętym  

 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkół Muzycznych I i II stopnia.  

Podział na grupy: 

Grupa I- uczniowie klasy 1 cyklu 6-letniego 

Grupa II- uczniowie klas 2 cyklu 6-letniego i 1 cyklu 4-letniego 

Grupa III- uczniowie klas 3-4 cyklu 6-letniego i 2-3 cyklu 4-letniego 

Grupa IV- uczniowie klas 5-6 cyklu 6-letniego i 4 cyklu 4-letniego 

Grupa V- uczniowie klas I- III- Szkoły Muzycznej II st. 

Grupa VI- uczniowie klas IV-VI Szkoły muzycznej II st. 

Grupa VII- Zespoły kameralne składające się z instrumentów dętych - Szkoły Muzyczne I st. 

Grupa VIII Zespoły kameralne składające się z instrumentów dętych- Szkoły Muzyczne II st. 

4. Przesłuchania dla wszystkich grup odbędą się jednoetapowo. 

5. Program   

Dla grup od I do VI - dwa utwory z akompaniamentem fortepianu, w tym jeden obowiązkowo  

wykonany z pamięci.  

Dla grup VII – VIII -program dowolny. 

 

Grupa I i II -czas prezentacji do 5 minut 

Grupa III i IV- czas prezentacji do 8 minut  

Grupa V – czas prezentacji do 10 minut 

Grupa VI- czas prezentacji do 15 minut 



Grupa VII- czas prezentacji do 8 minut 

Grupa VIII- czas prezentacji do 12 minut 

Jury może przerwać prezentację, jeśli czas wykonywanego programu przekroczy wyznaczony 

limit czasowy. 

6. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatora z własnym akompaniatorem. 

7. Zgłoszenia (karta zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty oraz wypełnioną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych), w wersji edytowalnej oraz skan, prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 5 marca 2020 r. na adres: psm.chelm@vp.pl  

Karty zgłoszeniowe bez dowodu wpłaty i oświadczenia RODO będą traktowane jako nieważne. 

8. Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora. 

9. Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród. 

10. Dla najlepszego uczestnika konkursu zostanie przyznana nagroda grand prix w wysokości    

2500 zł. W uzasadnionym przypadku, jury dopuszcza możliwość podziału nagrody grand prix.  

11. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. 

12. Po zakończeniu konkursu istnieje możliwość konsultacji z Jurorami. 

13. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności. 

14. Laureaci konkursu zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania publikacji fotograficznych oraz nagrań 

konkursowych a także koncertu laureatów, na co uczestnicy automatycznie wyrażają zgodę 

poprzez uczestnictwo w konkursie. 

             Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa                              

             majątkowe związane z:                        

- wykonywaniem, rejestrowaniem i publikacją zarejestrowanych utworów podczas 

przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów,  

- prawami do własnego wizerunku utrwalonego podczas przesłuchań oraz  

                             koncertu laureatów.  

   

16. Uczestnicy konkursu ponoszą koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. 

17. Zgłoszenie na I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych jest jednoznaczne z akceptacją 

jego regulaminu. 

18. Wpisowe w wysokości 100 zł. od solisty oraz 150 zł. od zespołu prosimy wpłacać na konto 

Towarzystwa Muzycznego w Chełmie nr konta: 45 1600 1462 1882 8592 5000 0001 do dnia       

5 marca 2020 roku. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa                    

w konkursie.  

 

Informacje :                                                                                                                                                      

Sekretariat PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie                                                                                             

22-100 Chełm                                                                                                                                                                       

ul. Hrubieszowska 102                                                                                                                                                   

tel: 82/ 565-38-87 lub 608-629-510                                                                                                                                  

e-mail : psm.chelm@vp.pl                                                                                                        

www.muzycznachelm.pl 

 


