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1. Skład Jury, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, powołuje Dyrektor CEA, na wniosek 
organizatorów Konkursu. 

 
2. Jury pracuje na podstawie Regulaminu opracowanego przez organizatorów Konkursu, 

stosując system punktacji od 1 do 25. 
 

3. Podpisane karty z punktacją oceniającą występ każdego uczestnika Jurorzy oddają 
Sekretarzowi bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań każdej grupy, w każdym 
z etapów (przed opuszczeniem Sali Koncertowej). 

 
4. Ostateczną punktacją występu kandydata w danym etapie jest średnia ocen wszystkich 

Jurorów, obliczona przez Sekretarza Jury. Każda indywidualna ocena Jurora odbiegająca 
o 3 lub więcej punktów od średniej zostanie anulowana i zastąpiona uzyskaną średnią, 
następnie średnia będzie obliczona ponownie. 

 
5. Ostateczna ocena uczestnika w konkursie jest średnią ocen uzyskanych z wszystkich 

występów na Konkursie. Do jej wyliczenia służą średnie poszczególnych etapów. 
 

 
6. Po obliczeniu punktacji każdego z etapów Sekretarz podaje do wiadomości Jury wyniki 

w formie wykazu średnich arytmetycznych ocen uszeregowanych od najwyższej do 
najniższej, jednakże bez podania nazwisk uczestników. 

 
7. Na podstawie powyższych informacji, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych, 

Jury podejmuje decyzje dotyczące wyłonienia uczestników etapu II oraz laureatów 
wszystkich grup wiekowych. 

 
8. Nazwiska uczestników dopuszczonych do kolejnych etapów Konkursu podawane będą w 

kolejności alfabetycznej. Kolejność punktowa uczestników w poszczególnych etapach 
Konkursu nie jest ujawniana, również Jurorom, do końca przesłuchań konkursowych. 

 
9. Ostateczny  podział  nagród  Jury  ustali  po  zakończeniu  wszystkich  przesłuchań. 

Jury przyznaje wszystkie nagrody przewidziane w Regulaminie Konkursu. Jury nie 
przyznaje żadnych nagród pozaregulaminowych, niezgłoszonych do chwili rozpoczęcia 
Konkursu. Podstawą do ewentualnego przyznania nagrody ex aequo jest identyczna 
punktacja. 

 
10. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W wypadku równego ich podziału 

decyduje głos Przewodniczącego. 
 

11. Organizatorzy Konkursu podadzą do publicznej wiadomości szczegółową punktację 
laureatów i wyróżnionych uczestników w każdej z grup. 



 
12. Oceny pozostałych uczestników nie będą publikowane; Sekretarz Jury upoważniony jest 

do podania bezpośrednio zainteresowanemu uczestnikowi lub jego nauczycielowi – 
punktacji końcowej każdego etapu, dotyczącej tego konkretnego uczestnika. 


