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REGULAMIN  

 

 

1. Organizatorzy: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach. 

 

2. Cel konkursu: 

- podnoszenie poziomu kształcenia i gry na waltorni w szkołach muzycz-

nych I stopnia makroregionu; 

- popularyzacja w/w instrumentu wśród dzieci i młodzieży; 

- prezentacja dorobku artystycznego uczniów i nauczycieli; 

- wymiana literatury i doświadczeń wśród nauczycieli. 

 

3. Data i miejsce konkursu: 

6 kwietnia 2020 r. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 

Niwiska 487, 36-147 Niwiska 

woj. podkarpackie 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie państwowych, prywatnych 

i społecznych szkół muzycznych I stopnia klas waltorni z województw 

podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. 

 

5. Program konkursu:  

Program powinien zawierać dwa dowolne utwory solowe z akompania-

mentem o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden wykonany z pamięci. 

Czas prezentacji utworów wynosi maksymalnie 10 minut.  

Uczniowie będą występować w dwóch kategoriach wiekowych:  

• kategoria I  – urodzeni w 2007 roku i później 

• kategoria II  – urodzeni do 2006 roku 

 

6. Przewodniczącym Jury będzie Pan dr Tomasz Bińkowski z UMFC  

w Warszawie. Jury konkursu powołują organizatorzy, decyzje Jurorów są 

niepodważalne.  

 



 

 

7. Przedmiotem oceny Jury będzie: 

- prawidłowa emisja dźwięku 

- postawa 

- intonacja 

- wrażliwość muzyczna 

- dobór repertuaru 

- ogólne wrażenie sceniczne 

 

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 22 marca 2020 r.  

drogą e-mailową na adres:  

szkolamuzyczna@niwiska.pl  

lub listownie /pocztą tradycyjną/ na adres:  

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 

Niwiska 487 

36-147 Niwiska 

 

9. Wpisowe w wysokości 50 zł /od uczestnika/ należy wpłacić do dnia  

31 marca 2020 r. na konto Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia  

w Niwiskach: 

Nr konta: 52 9180 1034 2003 2000 7436 0001  

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz pełną 

nazwę szkoły z dopiskiem „KONKURS WALTORNISTÓW”. 

W przypadku rezygnacji zgłoszonego, wpisowe nie podlega zwrotowi.  

 

10.  Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie podany na stronie interne-

towej szkoły do dnia 1 kwietnia 2020 r.  

Adres strony internetowej: www.szkolamuzyczna.niwiska.pl  

W razie pytań prosimy o kontakt z panem Kamilem Pezdą: 661 623 137 

Sekretariat Szkoły Muzycznej: 17 22 79 022, 725 035 455.  

 

 

 

*W załączniku: karta zgłoszenia, plakat, klauzula informacyjna.  
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