
MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH 

ELBLĄG 2017 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Konkurs odbędzie się w dn. 30 marca – 2 kwietnia 2017 roku w Zespole Państwowych 
Szkół Muzycznych w Elblągu. 

 
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki” w Elblągu oraz Zespół 

Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu. 
 
3. Celem konkursu jest konfrontacja umiejętności uczniów oraz wymiana doświadczeń 

pedagogicznych. 
 
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. 
 
5. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone będą w dwóch grupach wiekowych 

w poszczególnych instrumentach: pierwsza – 14 - 16 lat (rok urodzenia 2001r.- 2003r.) 
i druga – 17 - 19 lat (rok urodzenia 1998r. - 2000r.). Organizator zastrzega sobie prawo 
weryfikacji wieku uczestnika. 

 
6. Konkurs jest jednoetapowy. 
 
7. Występy uczestników będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji 

Artystycznej. 
 
8. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 
 
9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatorów. 
 

10. Warunkiem otrzymania przyznanej nagrody rzeczowej jest osobiste uczestnictwo 
w koncercie laureatów oraz osobisty odbiór nagrody (organizatorzy nie wysyłają 
dyplomów oraz nagród pocztą). 

 
11. Program konkursu: 
 

a. SKRZYPCE: 
 koncert - część I lub II i III 
 utwór dowolny 

 
b. ALTÓWKA: 

 koncert - część I lub II i III 
 utwór dowolny 

 
c. WIOLONCZELA: 

 J. S. Bach - dowolna część z Suit na wiolonczelę solo 
 koncert - część I lub III 
 utwór dowolny 

 
 



d. KONTRABAS: 
Grupa I: 
 etiuda 
 2 kontrastujące części sonaty 
 utwór dowolny 
Grupa II: 
 etiuda lub kaprys koncertowy solo lub z akompaniamentem 
 koncert - cz. I lub III 
 utwór dowolny 

 
12. Program należy wykonać z pamięci, czas trwania programu nie może przekroczyć 

20 minut. 
 

13. Dla uczestników z zagranicy organizator może zapewnić akompaniatora po wcześniejszej 
deklaracji ze strony uczestnika i przesłaniu materiałów nutowych minimum 2 tygodnie 
przed terminem konkursu. Koszt udziału pianisty w całości pokrywa uczestnik. 

 
14. Uczestnicy będą występować w kolejności ustalonej przez organizatora. 

 
15. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dn. 10 marca 2017 roku na załączonym 

formularzu wraz z kopią dowodu wpłaty na adres e-mail : konkurselblag@wp.pl 
lub na adres szkoły: 
ZPSM im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu 
ul. Traugutta 91 
82-300 Elbląg z dopiskiem Konkurs Instrumentów Smyczkowych 
 

16. Wpisowe w wysokości 100 zł dla uczestników z Polski lub równowartość tej kwoty w euro 
po przeliczeniu kursu NBP dla uczestników z zagranicy należy wpłacić na konto 
Stowarzyszenia „Przyjaciół Muzyki” w Elblągu z dopiskiem: 
„KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH” 
 
Nr konta: 40 1240 1226 1111 0010 0653 8427 
 

17. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat nie weźmie udziału w konkursie. Koszty 
przelewu wpisowego ponosi uczestnik. 

 
18. Plan występów będzie wysłany do szkół do dn. 17 marca 2017 roku. 

 
19. Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywają instytucje delegujące lub opłacają 

uczestnicy we własnym zakresie 
 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania 
uczestników oraz wykorzystania ich wizerunku w celach dokumentacyjnych, reklamowych 
oraz promocyjnych. 

 
 

 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: konkurselblag@wp.pl 
 


