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Łódź  25 stycznia 2013 r. 



Regulamin V Regionalnego Konkursu  

– Instrumenty Dęte Blaszane –  

dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Łódzkiego 
 

1.  Cele konkursu: 

     -    Popularyzacja instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i                 
młodzieży  

     -    Wyłonienie najlepszych młodych instrumentalistów 
     -     Porównanie osiągnięć uczniów 

     -     Podnoszenie poziomu nauczania  

     -     Wzajemna wymiana doświadczeń pedagogów 
2 .  Organizatorem Konkursu jest 

      Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im.H.Wieniawskiego                              

w Łodzi   
3.   Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w dniu 

       25 stycznia 2013 r. w sali kameralnej 

       Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. 
       im.H.Wieniawskiego w Łodzi ul.Sosnowa 9 

4.   Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w trzech                              

kategoriach wiekowych: 
      I kategoria – ur.2000 i młodsi 

      II kategoria – ur.1997,1998,1999 

      III kategoria – ur. 1992-1996 
5.   Uczestnicy są zobowiązani do wykonania: 

      I kategoria - dowolny program z akompaniamentem fortepianu(z      

pamięci) – czas do 6 minut 

      II kategoria – Etiuda obowiązkowa(z nut) + dowolny program z  

akompaniamentem fortepianu(z pamięci) - czas do 9 minut 

      III kategoria - Etiuda obowiązkowa(z nut) + dowolny program z 

akompaniamentem fortepianu(z pamięci) - czas do 12 minut 

6.  Obowiązkowe Etiudy dla poszczególnych instrumentów w II i III  

kategorii wiekowej zostaną przesłane razem z Regulaminem 

Konkursu oraz kartą uczestnictwa. 



7.  Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. 

8.  Przesłuchania uczestników będą przebiegać w kolejności 

alfabetycznej w każdej kategorii wiekowej. 

9.  Oceny występów uczestników Konkursu dokona Jury powołane 

przez organizatora Konkursu. 

10.  Prowadzona będzie punktacja indywidualna  od 1 do 25 punktów 

dla każdej kategorii wiekowej. 

11.  Jury wyłoni laureatów oraz przyzna dyplomy i nagrody. 

12.  Zgłoszenia należy przesłać na załączonej karcie uczestnictwa. 

13.  Kartę uczestnictwa prosimy wypełnić pismem drukowanym i 

wysłać do dnia 22 grudnia 2012 roku na adres organizatora konkursu: 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im.H.Wieniawskiego  

93-102 Łódź,ul.Sosnowa 9 fax 042 684 41 93   

14. Wpisowe w wysokości 30 zł od każdego uczestnika należy 

wpłacić na konto: 

OSM I i II st. im.H.Wieniawskiego w Łodzi 

nr 68 1010 1371 0018 1813 9134 0000 

z dopiskiem – V Konkurs Instrumenty Dęte Blaszane – 

15. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty 

uczestnictwa wraz z kserokopią dowodu wpłaty. 
 

16.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie wpisowe nie 

będzie zwracane. 
 

 

17. Koszty związane z dojazdem i wyżywieniem pokrywają 
uczestnicy konkursu we własnym zakresie. 

 

 
ZAPRASZAMY! 



 


