
III Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny 
7 lutego 2018 r. 

Regulamin konkursu 

1. Organizator: 
    organizatorem Konkursu jest Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I st. im. ks. kard. Franciszka 
Macharskiego w Krakowie. 
2. Celem konkursu jest: 
• prezentacja uczniów, 
• wymiana doświadczeń pedagogicznych, 
• promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
3. Warunki uczestnictwa: 
• uczestnikami konkursu będą uczniowie klas I-VI cyklu sześcioletniego oraz I-IV                                               

cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia; 
• uczestnicy będą oceniani w następujących grupach: 
• Gr. I: kl. I i II cyklu sześcioletniego 
• Gr. II: kl. III i IV cyklu sześcioletniego 
• Gr. III: kl. V i VI cyklu sześcioletniego  
• Gr. IV: kl. I i II cyklu czteroletniego 
• Gr. V: kl. III i IV cyklu czteroletniego 
• każdy uczestnik wykona z pamięci jeden utwór o problematyce technicznej i jeden utwór dowolnie 

wybrany o odmiennym charakterze z wyłączeniem epoki baroku i klasycyzmu. Utwory muszą być 
zgodne z programem nauczania dla danej klasy lub wyższej; 

• chętni do udziału w konkursie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie na adres 
urszulkaorg@poczta.onet.pl oraz wpłatę wpisowego do 15 stycznia. Opłatę w wysokości 50 zł 
należy wpłacić na nr rachunku Alior Bank 30 2490 0005 0000 4520 9220 0792. 

4. Przebieg konkursu: 
• prezentacje odbędą się 7 lutego w auli Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie przy ul. 

Prostej 35a od godz. 9.00, 
• przesłuchania są jednoetapowe i otwarte dla publiczności,  
• kolejność prób i występów zostanie podana do dnia 29 stycznia. 
5. Jury: 
    wykonania konkursowe będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzić będą nauczyciele 
fortepianu szkół muzycznych. Nauczyciel, którego uczeń będzie uczestnikiem konkursu, nie będzie 
brał udziału w ocenianiu prezentacji swojego ucznia. 
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań i podliczeniu średniej ilości 
punktów uzyskanej przez każdego uczestnika. 
7. Decyzje jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne. 
8. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa. 
9. Nagrody: 
    dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia w formie      
upominków. 
10. Dodatkowe pytania należy kierować do mgr Urszuli Dereń-Kokoszki, tel. 668580533, mail 
urszulkaorg@poczta.onet.pl . 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie i życzymy wielu sukcesów!
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