
   

 

 

VI CIESZYŃSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE 

„VIKTOR ULLMANN IN MEMORIAM” 

PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie 

2 - 3. 04. 2019 

Cele Konkursu: 

- popularyzacja muzyki kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej 

- rozbudzenie w uczniach zamiłowania do wspólnego muzykowania w zespołach kameralnych 

- wymiana doświadczeń pedagogicznych 

 

Formuła Konkursu: 

- w Konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły instrumentalne 

 

- Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest do uczniów Państwowych Szkół Muzycznych oraz  

Ogólnokształcących Szkół Muzycznych 

 

- ze względów organizacyjnych o zakwalifikowaniu do Konkursu decydować będzie kolejność  

nadsyłanych zgłoszeń 

 

Wymagania programowe: 

- zespoły kameralne występują w czterech grupach wiekowych:  

              I grupa – kl. 1 - 3 dz. i I - II mł. 

II grupa – kl. 4 - 6 dz. i III - IV mł. 

             III grupa – kl. I - III śr. 

IV grupa – kl. IV - VI śr. 

 

- o przydziale do grupy decyduje średnia arytmetyczna klas, do których uczęszczają poszczególni 

członkowie zespołu; w kwestiach problematycznych decydujący głos ma przewodniczący jury 

 

- wykonanie min. dwóch utworów (z pamięci lub z nut) oryginalnie napisanych lub zaaranżowanych 

na dany skład instrumentalny, w tym jednego utworu dowolnego kompozytora polskiego 

  

- czas prezentacji: I i II grupa wiekowa – max. 8 minut 

III i IV grupa wiekowa – max. 15 minut   

 

 



 

 

Regulamin Konkursu: 

1. Konkurs organizowany jest przez PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie w dniach           

2-3 kwietnia 2019r. Współorganizatorami są: Konsul Honorowy Republiki Austriackiej              

w Polsce, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Austriackie Forum Kultury w Warszawie oraz 

Rada Rodziców przy PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie. 

2. W konkursie mogą brać udział zespoły kameralne (od 2 do 9-osobowych) o dowolnym składzie. 

Skład zespołu nie może ulec zmianie w trakcie prezentacji programu. 

3. Wyklucza się udział nauczyciela jako członka zespołu, akompaniatora lub dyrygenta. 

4. Konkurs jest jednoetapowy i ma formę przesłuchań z udziałem publiczności. 

5. Prawo do zapisu audio i video prezentacji konkursowych przysługuje wyłącznie organizatorom. 

6. Uczestnicy konkursu występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatora. 

7. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora szkoły. 

8. Członkowie Jury nie oceniają swoich uczniów. 

9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

10. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w skali od 0 do 25 punktów. Pod uwagę brane będą przede 

wszystkim: intonacja (zestrojenie instrumentów), umiejętność wspólnego muzykowania 

(kontakt między członkami zespołu), precyzja wykonawcza (zgranie zespołu), zachowanie 

estradowe (ogólna prezentacja zespołu) oraz wyraz artystyczny. 

11. W każdej grupie wiekowej przewiduje się nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zespołów. Jury 

może przyznać Grand Prix dla najlepszego zespołu Konkursu oraz nagrodę specjalną za 

najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. O ostatecznym przydziale nagród i 

wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych zadecyduje Jury po wysłuchaniu wszystkich 

uczestników danego dnia. 

12. Organizatorzy zapewniają możliwość odbycia próby akustycznej według ustalonego przez nich 

harmonogramu. 

 

 

Warunki zgłaszania zespołów: 

1. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą w sekretariacie szkoły  do dnia 15 marca 2019r. 

2. Karty zgłoszenia zespołu wypełnić należy pismem komputerowym z dopiskiem                                

„VI Cieszyńskie Spotkania Muzyczne” i przesłać na adres e-mail: psmcieszyn@ox.pl 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą na wskazany adres mailowy potwierdzenie jego 

przyjęcia, kolejność występu w Konkursie oraz czas próby akustycznej. 

4. Przesłanie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację warunków Konkursu. 

 

 

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 
 

p. Katarzyna Kamińska – tel. 536 170 755  lub e-mail: kasia.kaminska.psmcieszyn@onet.eu 

p. Ewa Krupa – tel. 693 300 602 lub e-mail: ewakru@gmail.com 
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