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REGULAMIN KONKURSU 

 Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej.  

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. 

 Celem konkursu jest konfrontacja osiągnięć uczniów, wymiana doświadczeń 

pedagogów oraz popularyzacja muzyki fortepianowej . 

 Konkurs odbędzie się w dniu  15-16 kwietnia 2019 r. w Sali Koncertowej 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej .  

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 marca 2019r.  

 Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach wiekowych: 

           Grupa I (kl. I i II cyklu sześcioletniego oraz kl. I cyklu czteroletniego) 

Grupa II (kl. III i IV cyklu sześcioletniego oraz kl. II  

 cyklu czteroletniego) 

Grupa III( kl. V i VI cyklu sześcioletniego oraz kl. III i IV cyklu 

czteroletniego)                                                                                                         

 Wykonanie uczestników Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez 

organizatora. 

 Kartę zgłoszenia  należy przesłać na adres : 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  

36-100 Kolbuszowa 

ul. Janka Bytnara 3  

fax: 172272856  

e-mail: psmkolbuszowa@gmail.com 



 Wpisowe w wysokości  100 złotych należy wpłacić na konto : 

Rada Rodziców przy PSM I stopnia w Kolbuszowej 

NR  KONTA  539 180 0008 2001 0000 1430 0001 tytułem darowizny 

  Karty zgłoszenia, potwierdzenia wpłaty  wpisowego oraz zgodę na 

publikacje wizerunku należy przesłać drogą elektroniczną do 29 marca 

2019 r.  na adres: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQptR9mZ1usYvHqb9O0D

Qoy91YZlc-TcUmwLZWuZfKKBXWg/viewform?usp=sf_link 

Po upływie terminu zgłoszenia nie będą respektowane. 

 

Klauzulę informacyjną dotyczącą RODO należy przywieść wydrukowaną 

i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły 

najpóźniej w dniu konkursu. 

 Dodatkowe informacje organizacyjne można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. 

17 227 28 56, zaś dotyczące repertuaru pod tel. 505-786-434 

 Dla uczestników i opiekunów możliwe jest zamówienie obiadów za ok. 18-20 

złotych od osoby . Zamówienie obiadów należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia. 

 Program obejmuje  dwa utwory :  

a ) Forma klasyczna: jedna szybka  część  z sonatiny lub sonaty albo  

niezależne rondo lub cykl wariacji  

b ) Utwór dowolny o charakterze ilustracyjnym lub programowym 



 Wyjątek stanowi klasa  I cyklu sześcioletniego, gdzie dopuszcza się sonatiny 

kompozytorów współczesnych.  

 Powyższy program obowiązuje trzy grupy wiekowe. Utwory należy wykonać 

z pamięci . 

 W przypadku rezygnacji z występu wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 Szczegółowy harmonogram konkursu będzie zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły 

 W związku z Konkursem Pianistycznym  podajemy bazę hotelową 

w Kolbuszowej.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rezerwację pokoi we własnym zakresie. 

Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają sami.  

 

1. Hotel ” Dworek” – 602 188 359  

2. Hotel Center Sport – 607 702 502  

3. Hotel Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu – 17 227 11 31 

 

              

 

          


