
Międzyszkolny Konkurs Perkusyjny 

Uczniów Klas Perkusji Szkół Muzycznych I stopnia 

„Laboratorium Rytmu” 

 

REGULAMIN:  

  

1. I Międzyszkolny Konkurs Perkusyjny – „Laboratorium Rytmu” przeznaczony jest 

dla uczniów klas perkusji szkół muzycznych I stopnia w Brzesku, Gdowie, Dobczycach, 

Czasławiu, Pałecznicy, Żębocinie, Mikluszowicach, Wadowicach, Świątnikach 

Górnych, Sobolowie, Trzcianie, SM I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie, 

oraz ZPSM Szkół Muzycznych I i II stopnia im. M. Karłowicza, SM I stopnia przy 

specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku,  

3. Konkurs i związane z nimi przesłuchania mają na celu prezentację osiągnięć 

artystycznych uczniów, propagowanie muzyki perkusyjnej oraz wymianę doświadczeń 

pomiędzy uczestnikami i ich pedagogami.  

4. Przesłuchania odbędą się 4 maja 2015 roku w Brzesku 

5. Przesłuchania prowadzone będą w czterech grupach:  

I – Uczniowie klasy II i III cyklu 6- letniego 

II – Uczniowie klasy IV i V cyklu 6 – letniego 

III – Uczniowie klasy II cyklu 4 – letniego 

IV – Uczniowie klasy III cyklu 4 – letniego  

Program dla każdej z grup: (dostosowany do klasy oraz umiejętności ucznia) 

 werbel – dowolna etiuda o charakterze rudymentarnym 

 zestaw jazowy – dowolna etiuda   

 instrument melodyczny (ksylofon, marimba, wibrafon) – utwór dowolny solo lub  

z akompaniamentem wykonany z pamięci. 

Czas występu uczestnika nie może przekroczyć 12 minut. 

6. Uczestnicy wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów.  

7. Uczestnicy mogą decydować o kolejności wykonywanego programu.  

8. Szkoły delegujące zapewniają uczniom akompaniatora (w wypadku wyboru utworu  

z akompaniamentem) 

9. Organizator zapewnia instrumentarium wg załączonego wykazu.  

10. Istnieje możliwość wykonywania utworów na własnych instrumentach.  

11. Potwierdzenie uczestnictwa i harmonogram przesłuchań organizator prześle po przyjęciu  

i zakwalifikowaniu zgłoszenia.  

12. Zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród ustala Jury powołane przez 

organizatorów.  

13. Laureaci zostaną wyłonieni w każdej grupie, przewidziane są również wyróżnienia 

dodatkowe 

14. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  

15. Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród rzeczowych.  

16. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2015 r. na adres e-mail: 

szkola.muzyczna@brzesko.pl lub faksem na numer 14 685-33-44 



17. Wpisowe przesłuchań wynosi 30 złotych od uczestnika. 

Wpisowe należy przesyłać na konto: 

Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia 

Nr konta : 40 2030 0045 1110 0000 0241 8080  

W tytule przelewu należy wpisać: I Konkurs perkusyjny Laboratorium Rytmu 

18. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.  

19. Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres  

e-mail lub faksem w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2015 roku. 

20. Lista uczestników i kolejność prezentacji zostanie opublikowana na tydzień przed 

konkursem, na stronie www.sm.brzesko.pl  

21. Koszty podróży i wyżywienia pokrywają uczestnicy.  

22. Laureaci są zobowiązani do uczestnictwa w koncercie laureatów.  

23. Po zakończeniu konkursu przewidziane są konsultacje z członkami Jury oraz warsztaty 

dla uczestników konkursu i nauczycieli.  

24. Uczestnicy, laureaci oraz akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych za 

nagrania fonograficzne, nagrania wideo oraz zdjęcia wykonane w celach dokumentacji  

i promocji konkursu. 

25. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia w dniu przesłuchań 6 kopii partytur utworów 

dowolnych.  

26. Konkurs odbywa się przy udziale publiczności 

  

 Wykaz instrumentów przygotowanych przez organizatorów:  

• Marimba BERGERAULT 4, 1/3 oktawy  

• Ksylofon Adams 3 oktawy- płytki z tworzywa sztucznego  

• Wibrafon Adams  

• Zestaw jazzowy Mapex + talerze Sabian 

 

Dodatkowe pytania proszę kierować do: Wiktoria Chrobak – Mielec, tel. 502-35-39-36  


