
VIII KONKURS 

MUZYCZNO – PLASTYCZNY 
 

 
 

Stalowa Wola, 12 maja 2017r. 

 

Regulamin 

 
 

1. Organizatorem VIII Konkursu Muzyczno – Plastycznego „Dźwiękiem Malowane” jest 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I . J. Paderewskiego w Stalowej Woli. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

w Stalowej Woli. 

3. Konkurs jest organizowany cyklicznie co 2 lata. 

4. Konkurs ma zasięg regionalny. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia wszystkich sekcji 

instrumentalnych. 

6. Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni dziecka inspiracjami muzyczno- plastycznymi, 

umuzykalnianie dzieci oraz popularyzacja muzyki ilustracyjnej wśród uczniów i nauczycieli. 

7. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: 

grupa I – uczniowie urodzeni w latach 2006 – 2007 

grupa II – uczniowie urodzeni w latach 2004 – 2005 

8. Czas trwania programu: 

grupa I – do 6 min. 

grupa II – do 8 min. 

9. Oceny prezentacji programu muzycznego i prac plastycznych uczestników oraz wyłonienia 

laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora. 

10. Prace plastyczne można odebrać po zakończeniu Konkursu do 26.05.2017 roku. Po tym 

terminie prace przechodzą na własność Organizatora. 

11. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień oraz wprowadzania innego podziału 

nagród. 

12. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny. 

13. Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa. 

14. Wyróżnieni uczniowie zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów. 

15. O kolejności wykonawców decyduje Organizator. 

16. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony do dnia 5 maja 2017 roku 

na stronie szkoły: www.psmstalowawola.pl 



17. Wpisowe w wysokości 50 zł. od uczestnika należy wpłacić do dnia 10 kwietnia 2017r. 

na konto: 

Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Stalowej Woli 

PKO BP Oddział I w Stalowej Woli 

95 1020 4939 0000 0102 0081 5811 

W tytule: DM imię i nazwisko ucznia 

18. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

19. Karta zgłoszenia, praca plastyczna oraz potwierdzenie dokonania wpisowego należy 

dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 roku na adres: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli 

ul. G. Narutowicza 11 

37-450 Stalowa Wola 

z dopiskiem Dźwiękiem Malowane 

20. Karta zgłoszenia musi być wypełniona pismem komputerowym. 

21. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym 

zakresie. 

22. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania programu muzycznego oraz pracy w technice 

plastycznej. 

1) Program muzyczny 

a) utwór obowiązkowy o charakterze ilustracyjnym (programowy), 

b) utwór kontrastujący z utworem obowiązkowym z wyłączeniem sonaty, koncertu 

i wariacji, 

c) utwory należy dobrać zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi danej klasy lub 

wyższej, 

d) program powinien być wykonany z pamięci, 

e) utwory niezgodne z regulaminem Konkursu nie będą oceniane przez Jury. 

2) Praca plastyczna 

a) praca plastyczna winna być bezpośrednio związana z utworem ilustracyjnym 

(programowym) lub nim zainspirowana. 

b) tytuł pracy plastycznej i tytuł utworu nie muszą być identyczne, 

c) prace powinny być wykonane technika płaską – rysunek, wszystkie techniki 

malarskie, collage i inne, bezwzględnie w formacie A3 lub A2, 

d) prace należy oprawić w passe-partout, 

e) każda praca powinna być opisana pismem drukowanym według wzoru: 

imię i nazwisko autora 

rok urodzenia 

nazwa szkoły 

tytuł pracy 

Opisy prosimy umieszczać w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy. 

 

Wszelkich informacji udzielają: 

Bożena Toman tel. 604107975 

Marek Sękiel tel. 600452228 


