
REGULAMIN KONKURSU 

„Mistrz Etiudy” 
 

 
1. Konkurs „Mistrz Etiudy” organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II 

st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju. 

2. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do doskonalenia techniki gry 

w utworach o charakterze ćwiczebnym, podnoszenie poziomu wykonawczego uczniów 

szkoły, jak również promocja najzdolniejszych uczniów. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów PSM I i II st. im. prof. Józefa 

Świdra w Jastrzębiu-Zdroju, we wszystkich sekcjach instrumentalnych, z pominięciem 

klasy VI PSM II stopnia. 

4. Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach: 

• sekcja instrumentów klawiszowych 

• sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych 

• sekcja instrumentów dętych drewnianych 

• sekcja instrumentów dętych blaszanych, perkusji i akordeonu 

 

5. W każdej kategorii przewidziane są następujące grupy wiekowe uczestników: 

- grupa I: klasy 1-3 cykl 6-letni oraz 1-2 cykl 4-letni 

- grupa II: klasy 4-6 cykl 6-letni oraz 3-4 cykl 4-letni 

- grupa III: klasy 1-3 PSM II st. 

- grupa IV: klasy 4-5 PSM II st. 

 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – forma on-line – każdy uczestnik nagrywa filmik ze swoim wykonaniem 

etiudy (widoczna cała sylwetka, bez montażu). 

II etap – najlepsi wykonawcy I etapu zaprezentują swoje utwory podczas 

koncertu finałowego, który odbędzie się w nowej sali koncertowej PSM I i II st. 

im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

7. Nagranie należy zamieścić na platformie YouTube jako filmik niepubliczny, 

a następnie przesłać skopiowany do tego nagrania link na adres e-mail szkoły: 

szkola@psmjastrzebie.pl, wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem, klasą oraz pełną 

nazwą utworu i kompozytora, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2022 r. 

 

8. Drugi etap konkursu odbędzie się 1 czerwca 2022 r. i zostanie przeprowadzony 

w formie koncertu z udziałem publiczności. Dokładna godzina wydarzenia zostanie 

podana po zakończeniu I etapu konkursu. W II etapie dopuszcza się wykonanie innego 

utworu technicznego. Osoby zakwalifikowane do II etapu, będą zwolnione 

z egzaminów technicznych, a w przypadku sekcji instrumentów klawiszowych oraz 

sekcji instrumentów smyczkowych i szarpanych – zwolnione z wykonania utworu 

technicznego. 

9. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury wybrane przez Dyrektora Szkoły. 

mailto:szkola@psmjastrzebie.pl


10. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 

11. Jury w każdej grupie wiekowej dla danej kategorii będzie nagradzać uczestników 

dyplomami za uczestnictwo, a laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureata oraz 

symboliczne upominki. 

12. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać u mgr Karola Kempny – osobiście lub 

pod adresem e-mail: kkempny@psmjastrzebie.pl . 
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