
 

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W NIWISKACH 

I OGÓLNOPOLSKI  
KONKURS  

PERKUSYJNY 



Niwiska, 26 kwietnia 2023 r. 

REGULAMIN 

1. Organizatorzy. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach  

oraz  

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 

2. Cele konkursu. 

- podnoszenie poziomu kształcenia i gry na perkusji w szkołach 
muzycznych I stopnia; 

- popularyzacja w/w instrumentu wśród dzieci i młodzieży; 

- prezentacja dorobku artystycznego uczniów i nauczycieli; 

- wymiana literatury i doświadczeń wśród nauczycieli. 

3. Data i miejsce konkursu. 

26 kwietnia 2023 r. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 

Niwiska 487, 36-147 Niwiska 

woj. podkarpackie 



4. Warunki uczestnictwa. 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie państwowych,          
publicznych, prywatnych i społecznych szkół muzycznych I stopnia 
klas perkusji z całej Polski.  

5. Program konkursu. 

Uczniowie będą występować w trzech grupach:  

• grupa I  – klasy 1 i 2 cyklu sześcioletniego                                  
i klasa 1 cyklu czteroletniego 

•grupa II  – klasy 3 i 4 cyklu sześcioletniego                                  
i klasy 2 i 3 cyklu czteroletniego 

• grupa III  – klasy 5 i 6 cyklu sześcioletniego                                
i klasa 4 cyklu czteroletniego. 

Program powinien zawierać w każdej z grup 3 pozycje: 

1.  Utwór obowiązkowy na werblu. 

Gr. I - „Etiuda 1” 

Gr. II - „Etiuda 2” 

Gr. III - „Etiuda 3” 

(materiały nutowe dostępne w osobnym pliku) 

2. Utwór dowolny na instrumencie perkusyjnym melodycznym  
(ksylofon, wibrafon lub dzwonki) z akompaniamentem. 

3.  Utwór dowolny na zestawie perkusyjnym z podkładem audio. 

Maksymalny czas prezentacji w poszczególnych grupach:  

Gr. 1: do 8 min  

Gr. 2: do 10 min  

Gr. 3: do 12 min 



6. Prace Jury. 

Jury konkursu powołują organizatorzy, decyzje Jurorów są nie-
podważalne.   

Przedmiotem oceny Jury będzie: 

1. Aparat gry, umiejętności techniczne. 

2. Prawidłowe odczytanie tekstu. 

3. Dynamika i artykulacja. 

4. Stylowość wykonywanych utworów. 

5. Estetyka brzmienia instrumentu. 

6. Ogólne wrażenie sceniczne.  

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników organizatorzy         
przewidują następujący podział nagród:  

Nagroda główna (zestaw perkusyjny)  

za GRAND PRIX - osobowość konkursu. 

Za I, II, III miejsce w każdej z grup oraz ewentualne wyróżnienia.  

Możliwe jest również nie przyznanie miejsc lub przyznanie   
miejsc ex aequo. 

7. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 20 marca 2023r. 
poprzez wypełnienie formularza online znajdującego się na    
stronie naszej szkoły: 

www.szkolamuzyczna.niwiska.pl  

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać materiały 
nutowe utworu na instrumencie melodycznym oraz plik audio 

z podkładem do utworu na zestawie perkusyjnym.  

http://www.szkolamuzyczna.niwiska.pl


LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. 

Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się według kolejności   
zgłoszeń. Po uzyskaniu maksymalnej liczby miejsc przyjmowanie 
zgłoszeń zostanie zawieszone.  

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją klauzuli 
RODO. 

8. Wpisowe.  

Wpisowe w wysokości 120 zł /od uczestnika/ należy wpłacić do 
dnia 20 marca 2023 r. na konto Rady Rodziców Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Niwiskach: 

Nr. konta: 52 9180 1034 2003 2000 7436 0001  

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika    
konkursu oraz pełną nazwę szkoły z dopiskiem:                     
„KONKURS NIWISKA”. 

W przypadku rezygnacji zgłoszonego, wpisowe nie podlega       
zwrotowi.  

Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać poprzez formularz 
zgłoszeniowy. 

9.  Kontakt i dodatkowe informacje.  

- Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie podany na stronie 
internetowej szkoły do dnia 11 kwietnia 2023 r.  

- Adres strony internetowej: www.szkolamuzyczna.niwiska.pl  

- Adres e-mail:  konkursperkusyjny@szkolamuzyczna.niwiska.pl 

- W razie pytań prosimy o kontakt z panem Kamilem Nowakiem 
pod nr telefonu: 726 306 473 

- Sekretariat Szkoły Muzycznej: 17 22 79 022 

*W załączniku: karta zgłoszenia, materiały nutowe, plakat. 

http://www.szkolamuzyczna.niwiska.pl

