
XXXVII Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną” 

w Skarżysku – Kamiennej 

27-28 kwietnia 2020 r. 

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej „proQltura” 

        Współorganizator:  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej 

 

REGULAMIN 

§ 1 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. 

2. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach: 

Kategoria I : 

          „A” – klasy I-III/6 

          „B” – klasy I-II/4 

Kategoria II : 

             klasy IV – VI /6 oraz III – IV /4 

§ 2 

1. Formularz  zgłoszeniowy należy wypełnić na  stronie www.psmskarzysko.pl/nadkamienna i wysłać do dnia  6 

kwietnia 2020r. 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych                             i 

wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna oraz dowód wpłaty wysyłając na 

adres e-mail: psmkw@interia.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zgłoszenia nieodpowiadającego wymaganiom. 

4. Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika należy wpłacać na konto bankowe: 

42 8520 0007 2002 2002 8415 0001 

z dopiskiem opłata za udział w konkursie oraz  imię i nazwisko uczestnika. 

5. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli zgłoszony uczeń nie weźmie udziału w konkursie. 
        

§ 3 

1. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej kategorii i otwarty dla publiczności. 

2. Kolejność prezentacji uczestników zostanie zamieszczona na stronie www.psmskarzysko.pl w zakładce 

konkursy po zamknięciu listy zgłoszeń. 

3. Uczestnicy wykonują następujący program: 

Kategoria I 

 utwór dowolny kompozytora polskiego; 

 utwór dowolny o kontrastującym charakterze do utworu pierwszego. 

Kategoria II 

 etiuda lub utwór wirtuozowski; 

 barokowy utwór polifoniczny; 

 utwór dowolny. 

4. Program należy wykonać z pamięci. 

5. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. 

 

http://www.psmskarzysko.pl/nadkamienna
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§ 4 

1. Prezentacje konkursowe uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

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

3. Decyzje jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów. 

 

§ 5 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu zakończenia konkursu. 

3. Laureaci są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury. 

 

§ 6 

Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie oraz 

samodzielnie dokonują rezerwacji noclegów. 

 

§ 7 

      Wysłanie zgłoszenia uczestnika oznacza akceptację regulaminu konkursu. 

 

Wszelkich informacji udziela organizator : 575 877 957 

 

 


