
REGULAMIN  

  

1. Organizatorem  V Ogólnopolskich Igrzysk Skrzypcowych jest Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej 

www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl; e-mail:stowarzyszenie_kaliszewskiej@wp.pl we współpracy z 

Państwową Szkoła Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu, sekretariat@psmzbaszyn.pl 

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 3-5.06. 2022 r., w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej 

 I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu. 

3. Uczestnicy Konkursu występować będą w 3 grupach wiekowych:  

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

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

- grupa III - uczniowie klas 5-7 sm I stopnia c.6 i 3 i 4 kl. c.4  

Ilość uczestników jest ograniczona, decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.  

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

pedagodzy. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

http://www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl. 

5. Organizatorzy przewidują liczne nagrody i wyróżnienia, dyplomy dla wyróżniających się pianistów. Każdy z 

uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa. Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy będą możliwe do odebrania 

wyłącznie podczas uroczystości wręczenia nagród – koncertu laureatów.  

6. Program Konkursu należy wykonać z pamięci. Organizatorzy Konkursu nie zapewniają pianisty – 

akompaniatora.  

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

8. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej. Przesłuchania wszystkich grup rozpoczną się od 

wcześniej wylosowanej przez organizatorów litery alfabetu. Lista zostanie ogłoszona na stronie 

http://www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl oraz www.psmzbaszyn.pl  

9. Szczegółowy harmonogram Konkursu i prób zostanie opublikowany po zamknięciu listy na stronie 

http://www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl 

10. Uczestnicy powinni zgłosić się do biura Konkursu najpóźniej na godzinę przed planowanym czasem występu. 

11. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom rezerwacji miejsc noclegowych. Koszty podróży, zakwaterowania i 

wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.   

12. 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 razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie 

podlega zwrotowi.  

13. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2022 drogą elektroniczną, na adres: 

stowarzyszenie_kaliszewskiej@wp.pl. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji audio i video występów konkursowych oraz koncertu 

laureatów.  

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

16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia konkursy w formie on-line. 

17. Program konkursu: Koncert cz. I lub II i III i utwór z towarzyszeniem fortepianu.  

Czas trwania programu : 

grupa I – 10 min, 

grupa II – 15 min 

grupa III - 20 min 
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