
REGULAMIN 
JESIENNYCH KONFRONTACJI 
ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

1. Konfrontacje odbędą się 26 - 27 listopada 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Juliusza 
Zarębskiego w Inowrocławiu (w przypadku większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wydłużenia konfrontacji o jeden dzień) 

 konfrontacje zakończone zostaną koncertem laureatów. 

2. Organizatorami Wiosennych Konfrontacji Zespołów Kameralnych są: 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, 

 Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

3. Celem konfrontacji jest: 

 rozwijanie zamiłowania do muzykowania zespołowego, 

 wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami, 

 prezentacja dorobku artystycznego szkół muzycznych, 

4. Zasady uczestnictwa: 

 w konfrontacjach mogą wziąć udział jednorodne duety instrumentalne oraz zespoły 
instrumentalne i wokalno-instrumentalne (od tria do oktetu), 

 konfrontacje odbywać się będą w dwóch kategoriach: 

- A – zespoły szkół muzycznych I st., 

- B – zespoły szkół muzycznych II st. (dopuszczalny jest udział uczniów młodszych), 

 wyklucza się udział nauczyciela, jako członka zespołu lub dyrygenta, 

 wszelkie indywidualne przypadki rozstrzygane będą przez organizatorów oraz jury. 

5. Repertuar wykonywany przez zespoły jest dowolny. 

 czas trwania programu: 

- kategoria A – do 10 minut, 

- kategoria B – od 15  do 20 minut. 

6. Konfrontacje obejmują:

 przesłuchania konkursowe

 warsztaty

 koncert laureatów



7. Warunkiem udziału w konfrontacjach jest przesłanie organizatorom do dnia 30 październik 2015 r. 
wypełnionej komputerowo karty zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu lub do pobrania na stronie 
internetowej szkoły ) wraz z dowodem wpłaty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i 
przesłanie jej na adres :

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego ul. Kilińskiego 16 a 88-100 Inowrocław lub 
e-mail psm_ino@pro.onet.pl 

8. Wpisowego w kwocie 40 zł od jednego członka zespołu należy wpłacić na konto: 

RADA RODZICÓW PSM I i II st. Inowrocław 36 1090 1069 0000 0000 0701 4116 

9. Potwierdzenie zgłoszenia oraz szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przesłany uczestnikom 
do dnia 20 listopada 2015r.

10. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania. 

11. Przesłuchania zespołów będą przebiegać jednoetapowo w kolejności ustalonej przez organizatorów. 

12. Występy zespołów oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Jury oceniać będzie występy 
uczestników w skali punktowej od 1 do 25 pkt.

13. Rozstrzygnięcia konkursu i podziału nagród dokona jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników.

14. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

15. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody.

16. Laureaci pierwszego miejsca w każdej kategorii mają obowiązek uczestnictwa w koncercie laureatów.

17. W konfrontacjach nie mogą brać udziału zespoły prowadzone przez członków Jury.

18. Konfrontacje są otwarte dla publiczności. 

19. Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do sekretariatu szkoły (Tel. 52 357 46 50) lub do

p. Katarzyny Kuzimskiej (tel. 606 303 276) 


