
REGULAMIN  

VII  REGIONALNEGO  KONKURSU  MŁODEGO  

SKRZYPKA 

im. prof. Zenona Płoszaja 

 
 

1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 30 – 31  stycznia 2016 r. w gmachu 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego 

     w Łodzi, ul. Sosnowa 9. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II 

stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi 

 

3. Celem Konkursu jest prezentacja osiągnięć uczniów szkół muzycznych 

     I stopnia regionu łódzkiego połączona ze spotkaniami pedagogów     

     i możliwością wymiany spostrzeżeń. 

 

4. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół I stopnia klas III, IV, V i VI cyklu 

sześcioletniego oraz III i IV klasy cyklu czteroletniego, podzieleni na dwie 

kategorie młodszą: kl. III i IV cyklu sześcioletniego, III klasa cyklu 

czteroletniego  i starszą: kl. V i VI cyklu sześcioletniego i IV klasa cyklu 

czteroletniego. 

 

5. Każda ze szkół może wytypować dowolną liczbę uczniów. 

 

6. Obowiązujący program dla obu kategorii obejmuje: 

 

 Etiudę na skrzypce solo 

 Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu 

 

 

7. Cały program należy wykonać z pamięci. 

 

8. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się publicznie.  

     O kolejności  występów decydują organizatorzy konkursu. 

 

9. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane 

     przez organizatorów. 

 

10.  Uczestnicy oceniani będą w skali od 1 do 25 punktów. 

 



11.  Zasady przyznawania nagród i ich podział należą do wyłącznej kompetencji  

      Jury. 

 

12.  Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. 

 

13. Po zakończeniu przesłuchań konkursowych przewidziane jest spotkanie  

      pedagogów z jurorami. 

 

14.  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu 

       Konkursu.  

 

15. Zgłoszenia na załączonych kartach uczestnictwa należy przesłać do dnia   

      10 stycznia 2016 r. na adres: 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 

im. H. Wieniawskiego 

ul. Sosnowa 9 

93 – 102 Łódź 

tel./fax ( 0 – 42 ) 684 63 84 

 

lub na adres e-mailowy: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl 

 

16.Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 60 PLN, które należy wpłacać 

na konto po 2 stycznia 2016 roku: 

 

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

Nr konta w NBP 

 68 1010 1371 0018 1813 9134 0000 

z dopiskiem: „Konkurs Młodego Skrzypka”- wpisowe   

 

Dowód wpłaty należy przesłać wraz z kartą uczestnictwa. 

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności kandydata. 

 

17.Uczestnicy i akompaniatorzy pokrywają koszty podróży, zakwaterowania 

     i wyżywienia we własnym zakresie. 

 

 

     


