
XVII KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ 

PŁOCK 30 - 31 marca 2020 r. 

REGULAMIN 

 

§ 1  

Organizatorem Konkursu jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola 

Szymanowskiego w Płocku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Płocku oraz 

Centrum Edukacji Artystycznej. 

§ 2  

W Konkursie mogą brać udział uczniowie – instrumentaliści i wokaliści uczący się w 

szkołach muzycznych wszystkich typów. 

§ 3  

1. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów. 

2. Laureaci I miejsc poprzednich edycji Konkursu mogą uczestniczyć w kolejnych, jeśli 

zostaną zgłoszeni do grupy wyższej. 

 

§ 4  

Uczniowie będą oceniani w następujących grupach:  

 

I. Uczniowie klas 3-4 cyklu 4-letniego oraz klas 4-6 cyklu sześcioletniego szkół 

muzycznych I stopnia. 

II. Uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 ogólnokształcących 

szkół muzycznych I stopnia. 

III. Uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych II stopnia. 

 

§ 5  

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania dowolnej ilości utworów lub części 

utworów, nie przekraczając limitu czasowego dla danej grupy.  

2. Czas trwania programu: 

- grupa I do 6 minut. 

- grupa II i III do 10 minut. 

3. Co najmniej jeden utwór programu należy wykonać z pamięci. 

4. Utwory wchodzące w skład programu muszą być skomponowane w stylu, który w pełni 

powstał i rozwinął się w XX lub XXI wieku i przez to wyraźnie odbiega od muzyki 

poprzednich epok.  

5. Utwory impresjonistyczne, neoklasyczne, ekspresjonistyczne, jazzowe oraz z pogranicza 

muzyki rozrywkowej mogą być wykonywane tylko przez uczniów grupy I. 

6. Utwory mogą być wykonane solo, z towarzyszeniem fortepianu lub z towarzyszeniem 

sprzętu audio, czy audiowizualnego. 

7. Czas programu będzie ściśle przestrzegany. Jury zastrzega sobie możliwość przerwania 

występu konkursowego, jeżeli czas zostanie przekroczony. 

8. Ilość i długość wykonanego repertuaru nie ma wpływu na jakość oceny. 

 



§ 6  

1. Ilość uczestników jest nieograniczona.  

2. W przypadku ilości uczestników przekraczających możliwości organizacyjne Konkursu, 

organizatorzy po konsultacji ze zgłaszanymi Szkołami zastrzegają sobie prawo nie 

przyjęcia zgłoszenia. 

 

§ 7  

 

Konkurs odbędzie się 30 - 31 marca 2020 roku w Sali Koncertowej PSM I i II st. w 

Płocku. 

§ 8  

1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

2. Jury pracować będzie w oparciu o Regulamin, opracowany przez organizatorów 

Konkursu. 

3. Decyzje Jury są ostateczne.  

4. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w trakcie Konkursu, jeżeli jego zgłoszenie 

lub występ zostaną uznane za niezgodne z regulaminem. (§ 4 i § 5 Regulaminu) 

 

§ 9  

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody finansowe i są 

zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów. 

 

§ 10  

Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i pobytu we własnym zakresie. 

 

§ 11  

Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów. 

 

§ 12  

1.    Zgłoszenia na dokładnie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) wypełnionym 

formularzu należy przesłać do dnia 03.03.2020 r.   

na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock  

„XVII Konkurs Muzyki Współczesnej”. 

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną: 

„Zgodę na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zgodę na wykorzystanie 

wizerunku”.RODO 

2.    Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres: wspolczesny@psmplock.pl. 

3.    Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną przyjęte, będą poinformowani o dokładnym  

terminie występu na stronie PSM w Płocku -  psmplock.pl w dziale Konkursy do 16 marca 

2020 r.  

3.    Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacji 

regulaminu Konkursu. 

  


