
  
 

 

 

                                                                         Regulamin 

IV Konkursu Młodych Instrumentalistów „Sosnowe nutki” 

 

§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu Młodych Instrumentalistów „Sosnowe nutki”, zwanego dalej 

„Konkursem”, są Prywatna Szkoła Muzyczna nr 1 w Otwocku, oraz  Miejski Ośrodek Kultury 

w Józefowie  zwani w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 

2. Cele Konkursu: 

1) zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji swoich umiejętności gry na instrumencie; 

2) umożliwienie Uczestnikom kontaktu z publicznością i występu na dużej scenie;  

3) umożliwienie Uczestnikom porównania swoich umiejętności;  

4) kształtowanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do muzyki poważnej. 

3. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony www.szkola-muzyczna.com ,zwanej  w dalszej 

części „Strona Konkursową”. 

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz 

Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora i Uczestników Konkursu. 

 

§2. 

Przebieg Konkursu 

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 21 kwietnia 2018 roku od godz.10.00 w sali 

widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  

2. Koncert laureatów odbędzie się w niedzielę 22 kwietnia 2018 roku  w godzinach 

popołudniowych w sali widowiskowej MOK Józefów. 

3. Godziny przesłuchań konkursowych poszczególnych grup wiekowych zostaną podane na 

Stronie Konkursowej  do dnia 20 kwietnia 2018 roku.  

4. Podczas przesłuchań konkursowych Uczestnik wykonuje z pamięci dowolny program, utwór na 

instrumentach klasycznych „na żywo”. Czas wystąpienia – maksymalnie 4 minuty. Niedozwolone 

jest stosowanie playbacku czy półplaybacku. 

5. Jury, które powołuje Organizator, ocenia Uczestników w następujących kategoriach: 

1) I kategoria – osoby w wieku 7-9 lat; 

2) II kategoria – osoby w wieku 10-12 lat; 

3) III kategoria – osoby w wieku 13 lat – 15 lat; 

4) IV kategoria – duety i zespoły kameralne (do 10 osób) w wieku 7 – 15 lat. 

6. Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: umiejętności wykonawcze, walory 

muzyczne, stopień trudności wykonywanych utworów, ogólne wrażenie artystyczne oraz okres 

pobierania przez Uczestnika lekcji gry na instrumencie.  

7. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatora. Lista Uczestników z kolejnością 

występów zostanie udostępniona na miejscu w dniu Konkursu. 

8. Każdy Uczestnik może być reprezentantem tylko jednej placówki. 

9. Organizator nie zapewnia akompaniatora.   

10. Przesłuchania odbywają się jednorazowo i publicznie. 

11.  Jury wyłania najlepszych wykonawców i ustala kolejność miejsc. Decyzje jury są ostateczne 

 i nieodwołalne. 

12. Podczas Konkursu i Koncertu laureatów Uczestników obowiązuje strój galowy. 
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§3. 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat grających na instrumentach 

w szkołach muzycznych, placówkach kultury oraz indywidualnie – amatorsko. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby które spełniają warunki określone w niniejszym 

Regulaminie – w przypadku niespełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma 

prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu z przyczyn formalnych. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 35 PLN  

na konto:  Prywatna Szkoła Muzyczna Nr1 w Otwocku , numer  41 1140 2004 0000 3802 
7640 4904 . W tytule przelewu prosimy wpisać: Sosnowe Nutki, imię i nazwisko Uczestnika, 

kategoria.   

4. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać jedynie za pośrednictwem Karty Zgłoszenia 

dostępnej na stronie internetowej PSM w Otwocku www.szkola-muzyczna.com.Osoby, które nie 

dostarczą Karty Zgłoszenia lub niepoprawnie ją wypełnią, nie będą mogły wziąć udziału w 

Konkursie. 

5. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przekazać do dnia 13 kwietnia 2018 r.: 

a)listownie na adres: MOK  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów,  z 

dopiskiem  „ Sosnowe Nutki”  

b)  e-mailem : konkurs@szkola-muzyczna.com 
              c) osobiście do sekretariatu MOK 

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

2) powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa (najpóźniej jeden dzień przed 

Konkursem). 

§4. 

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.  

2. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§5. 

Polityka prywatności 

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału            

w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 

2. Zgłoszenie Uczestnika przez rodzica lub nauczyciela jest równoznaczne ze zgodą na publikację 

wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w materiałach dotyczących Konkursu oraz 

promocji wydarzenia (zdjęcia, filmy, relacje prasowe itp.). 

 

§6. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą 

zgłoszeń lub ze względów niezależnych od Organizatora. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników. 

3. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z Koordynatorem Konkursu: 

            Agnieszka Michalczyk, tel. kom.:  501 095 008, adres e-mail:  

 

 


