
                   REGULAMIN                                                  

 

IV OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK SKRZYPCOWYCH 

 

1. Organizatorem IV Ogólnopolskich Igrzysk Skrzypcowych jest 

Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej  
www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl;  

stowarzyszenie_kaliszewskiej@wp.pl. 

we współpracy z  

Państwową Szkoła Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu 

www.psmzbaszyn.pl 

sekretariat@psmzbaszyn.pl 

 

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trybie online. 

 

3. Uczestnicy Konkursu występować będą w 3 grupach wiekowych: 

- grupa I - uczniowie klas 1-2  I stopnia c.6 i 1 kl. c.4   

- grupa II - uczniowie klas 3-4  I stopnia c.6 i 2 kl.c.4 

- grupa III - uczniowie klas 5-6  I stopnia c.6 i 3 i 4 kl. c.4 

4. Występy uczestników będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą wybitni polscy 

skrzypkowie i pedagodzy. 

 

5. Organizatorzy przewidują liczne nagrody i wyróżnienia dla uczestników  

oraz dyplomy dla wyróżniających się pianistów.  

Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą/mailem. 

 

6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

 

7. Wpisowe wynosi 150 zł.  

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej  

33 1020 4027 0000 1402 1365 7822 z dopiskiem „KONKURS W ZBĄSZYNIU”.  

W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

8.  Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2021   

drogą elektroniczną, na adres: stowarzyszenie_kaliszewskiej@wp.pl. 

 

9. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia, potwierdzenie zapłaty 

wpisowego i link do nagrania zamieszczonego w serwisie YouTube. 

 

10. Na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego wraz z całym instrumentem; 

każde nagranie należy wykonać w jednym ujęciu bez montażu; film powinien być 

nagrany w poziomie; w opisie należy umieścić : 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, AKOMPANIATORA, 

KOMPOZYTORA I NAZWĘ UTWORU 

Dopuszcza się wykonanie utworu bez czynnego udziału akompaniatora – w takim 

wypadku należy skorzystać z podkładu muzycznego lub nagrać bez akompaniamentu. 

 

11.  Program należy wykonać z pamięci. 
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12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych nagrań. W przypadku 

ich przekroczenia Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia. 

 

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

14. PROGRAM KONKURSU: 

Koncert cz. I lub II i III 

Utwór z towarzyszeniem fortepianu. 

 

15. Czas trwania programu : 

grupa I – 10 min, 

grupa II – 15 min, 

grupa III - 20 min 

 

16. Ogłoszenie wyników nastąpi  dnia 14.06.2021 na stronie 

 Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl 
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