
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny  

„Roztańczony Fortepian” 

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia 
 

 

 

 

REGULAMIN 

 

1.  Konkurs Pianistyczny „Roztańczony Fortepian” przeznaczony jest dla uczniów klas 

fortepianu szkół muzycznych I stopnia, oraz klas I – III szkół muzycznych II stopnia 

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowa Szkoła 

Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w  Inowrocławiu,  

3 .Patronat nad konkursem obejmuje Prezydent Miasta Inowrocław oraz Inowrocławskie 

Towarzystwo Muzyczne Pro Arte 

4. Konkurs ma na celu prezentację osiągnięć artystycznych uczniów, oraz wymianę doświadczeń 

pedagogów.  

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się 22-23 kwietnia  2016  r. w Sali Koncertowej  

PSM I i II stopnia im. I. Dubiskiej w Inowrocławiu.  

6.Przesłuchania prowadzone będą w czterech grupach wiekowych:  

 

Grupa I – uczniowie klas II - III cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego 

 

Grupa II   – uczniowie klas IV- V cyklu sześcioletniego, oraz klas II - III cyklu 

czteroletniego.  

 

Grupa III      –   uczniowie klas VI  cyklu sześcioletniego, oraz klas IV cyklu czteroletniego 

SM  I  st.  

                       oraz uczniowie klasy I  SM  II st. 

 

Grupa IV    –    uczniowie klas II, III szkół muzycznych  II st. 

 

7. Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe, otwarte dla publiczności i oceniane będą przez 

Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. 

8. Uczestnicy oceniani będą w skali punktowej od 10 do 25 punktów 

9. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca i nagrody.  

10.Jury może przyznać nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tańca barokowego lub tańca  

z późniejszych epok.  

11. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  

12. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przez organizatorów w 

dniu zamknięcia listy uczestników. 

13. Program uczestnicy wykonują  z pamięci.  



14. Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród oraz koncertem laureatów.  

15. O wyborze utworu na koncert laureatów decyduje Jury.  

16. Zgłoszenia uczestników wraz ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

potwierdzeniem wpłaty wpisowego  należy przesłać do dnia 25 marca 2016 r. pocztą  

mailową lub tradycyjną  na adres:  

 PSM I i II  st w Inowrocławiu lub na adres e-mail psm_ino@pro.onet.pl.  

 

 

 

17. Wpisowe  przesłuchań wynosi 60,00 zł. Należy je wpłacić do dnia 25 marca 2016 r. na konto:  

Rada Rodziców PSM I i II st. w Inowrocławiu  

36 1090 1069 0000 0000 0701 4116  

z dopiskiem „Roztańczony Fortepian”.  

W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.  

18.   Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie www.psmino.com.pl  11  kwietnia  

2016r.  

19.   Koszty podróży i wyżywienia pokrywają uczestnicy.  

 

 

 

Program : 

Grupa I, II i III 

1. Etiuda lub utwór o charakterze technicznym  

2. Taniec barokowy  

3. Taniec z późniejszych epok   

Grupa IV 

1.Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim 

2. Utwór epoki baroku ( Inwencja trzygłosowa, Preludium i fuga lub dwa 

kontrastujące tańce z suity) 

3. Taniec z późniejszych epok ( po baroku) 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela wicedyrektor M. Rona pod nr.tel. 601 179 701  

 

 

 

 

 

 

 


