
Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie 

Szkolny Konkurs Pianistyczny - online 
15 kwietnia 2021 r. 

REGULAMIN 

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Pianistycznego - online są Sekcje Instrumentów 
Klawiszowych I i II st. oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych                 
im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie.


2. Odpowiedzialnymi osobami za organizację i przebieg konkursu są: p. Teresa Ptak 
(Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych Szkoły Muzycznej II stopnia) oraz                                 
p. Agnieszka Sykulska (Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych Szkoły 
Muzycznej I stopnia).


3. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony dla uczniów klasy fortepianu Zespołu 
Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie.


4. Konkurs podzielony jest na następujące grupy:

• Grupa I   - klasy I-III cyklu 6-letniego oraz klasy I-II cyklu 4-letniego PSM I st.

• Grupa II  - klasy IV-VI cyklu 6-letniego oraz klasy III-IV cyklu 4-letniego PSM I st.

• Grupa III -  klasy I-VI PSM II st oraz POSM II st.


4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania następującego programu              
z pamięci:


• Grupa I  - utwór muzyki dawnej

	 	 - utwór dowolny XX/XXI w. (mile widziany utwór kompozytora polskiego)

• Grupa II i III - utwór Jana Sebastiana Bacha


	 	      - utwór dowolny XX/XXI w. (mile widziany utwór kompozytora polskiego)


5. W celu przystąpienia do konkursu uczestnik wysyła nagranie prezentacji za 
pośrednictwem platformy WeTransfer (https://wetransfer.com/) lub udostępnia link do 
nagrania umieszczonego na platformie YouTube (profil niepubliczny) na adres e-mail: 
klawiszowe1@zsmuz.czest.pl. Zgłoszenie obejmuje również podpisany formularz 
zgłoszeniowy (załącznik nr 1), który można przesłać drogą elektroniczną lub 
dostarczyć do sekretariatu szkoły.


6. Termin nadsyłania nagrań i zgłoszeń: 1 kwietnia 2021 r. 

https://wetransfer.com/
mailto:klawiszowe1@zsmuz.czest.pl


7. Wytyczne dotyczące nagrania audio-video:

• Nagranie audio-video może być zrealizowane z użyciem kamery, smartfona, komputera 

lub tabletu. 

• Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program z odległości 

umożliwiającej identyfikację uczestnika oraz widocznym aparatem gry. 

• Nagranie nie może być poddane edycji, tzn. należy dokonać rejestracji wykonania 

utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie 
trwania utworu. 


• Dozwolone jest nagranie poszczególnych utworów osobno a następnie zestawienie ich 
jako jeden film.


• Na początku nagrania uczestnik przedstawia się wg następującego wzoru:      
Nazywam się................., chodzę do ........ klasy PSM I st. cyklu 4 lub 6 letniego / 
PSM II st. / POSM II st.  

    Nie podajemy imienia i nazwiska nauczyciela u którego uczy się wykonawca.


7. Wizerunek utrwalony na przesłanych nagraniach audio-video nie będzie 
rozpowszechniany przez organizatorów konkursu. Pliki nagrań będą usuwane po 
zakończeniu konkursu.


8. Konkursowe odsłuchanie nagrań przez Jury odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. Tego 
samego dnia linki do nagrań uczestników będą udostępnione na stronie internetowej 
szkoły https://zsmuz.czest.pl/ 


9. Jury ocenia poziom gry uczestników w skali 1 ÷ 25 punktów.


10. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.


11. Dla laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 


12. Jury może również przyznać nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu 
kompozytora polskiego. 


13. Decyzje Jury są OSTATECZNE.


14. O sposobie ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów organizatorzy 
będą informowali w późniejszym terminie, nie później jednak niż do 14 kwietnia.  
Uzależnione to będzie od sytuacji pandemicznej w kraju.


15. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Szkolnego Konkursu 
Pianistycznego - online.

https://zsmuz.czest.pl/

