
REGULAMIN 
 

1.  I Wewnątrzszkolny Konkurs Skrzypcowo – Wiolonczelowy „Mały Solista”  

organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Witolda 

Lutosławskiego w Nowym Tomyślu, mieszczącą się: Plac Chopina 14 , 64-300 

Nowy Tomyśl 

2. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów oraz podnoszenie 

poziomu nauczania na instrumentach poprzez konfrontację osiągnięć i wymianę 

doświadczeń pedagogicznych a jednocześnie promocja młodych skrzypków 

i wiolonczelistów wykazujących się interesującą osobowością sceniczną. 

3. Przesłuchani konkursowe odbędą się 22 maja 2018 roku. 

4. Konkurs przeprowadzony będzie pięciu grupach wiekowych: 

I grupa – I lub II rok nauki cyklu sześcioletniego, 

II grupa –III lub IV rok nauki cyklu sześcioletniego, 

III grupa –V lub VI rok nauki cyklu sześcioletniego, 

IV grupa – I lub II rok nauki cyklu czteroletniego, 

V grupa – III lub IV rok nauki cyklu czteroletniego. 

Program konkursu: 

 

• I , II i IV grupa –  etiuda (czas trwania 1-4 minuty) 

• III i V grupa – etiuda oraz  utwór dowolny (czas trwania do 12 minut) 

5. Przesłuchania są jednoetapowe. 

6.  Jury powoływane jest na wniosek organizatorów przez Dyrektora Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu. 

7. Jury ustala zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród. 

8. Decyzje jury są ostateczne. 

9. Jury przyznaje Grand Prix uczniowi wyłonionemu spośród wszystkich uczestników  

grup wiekowych. 

10. W I grupie wiekowej zostaną przyznane specjalne wyróżnienia a w pozostałych 

grupach wiekowych miejsca i wyróżnienia. 

11. Uczestnicy poszczególnych grup wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy 

od kandydata wybranego drogą losową. 

12. Program musi być wykonany z pamięci. 

13. Uczestnicy powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły najpóźniej na 60 minut przed 

planowanym czasem występu. 

14. Przesłuchania zakończą się Koncertem Laureatów i wręczeniem dyplomów 

i nagród. 

15. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych. 

16. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 14 maja 2018, w formie 

elektronicznej lub pisemnej zgodnie z podanym wzorem formularza 

(do pobrania ze strony: http://www.psmnowytomysl.pl) 

17. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie: http://www.psmnowytomysl.pl 

do dnia 15.05.2018r. 

18. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu, 

oraz akceptacją niniejszego regulaminu. 


