
Regulamin 

X Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowych Zespołów 
Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia 

Stalowa Wola 7 – 8 kwietnia 2022 r. 
- EDYCJA ONLINE- 

 
 

ORGANIZATORZY: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej „Crescendo” w Stalowej Woli,  
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej 
Woli 

 
CELE KONKURSU: 

 wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych  

 zachęta do muzykowania w zespołach kameralnych  

 popularyzacja kameralnej literatury akordeonowej  

 wymiana doświadczeń w zakresie gry zespołowej  
 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 
1. W konkursie mogą wziąć udział:  

Kategoria A - jednorodne zespoły i orkiestry akordeonowe szkół muzycznych I stopnia  
Kategoria B - zespoły mieszane o dowolnym składzie z udziałem jednego lub kilku 
akordeonów szkół muzycznych I stopnia  
Kategoria C- jednorodne zespoły i orkiestry akordeonowe szkół muzycznych II stopnia  
Kategoria D - zespoły mieszane o dowolnym składzie z udziałem jednego lub kilku 
akordeonów szkół muzycznych II stopnia 

  
2. Dopuszcza się zespoły kameralne i orkiestry akordeonowe, w których równocześnie 

występują uczniowie ze szkoły I jak i II st. W takim przypadku o przydzieleniu do kategorii 
zadecyduje większa ilość uczniów danej szkoły. Przy równej ilości będzie to kategoria 
wyższa. 

 
3. W zespołach mogą wystąpić absolwenci roku szkolnego 2020/2021. Nie dopuszcza się 

udziału nauczyciela w zespole. Zespół lub orkiestra może wystąpić z dyrygentem. 
 
4. W kategoriach A i B obowiązuje wykonanie programu o czasie trwania od 5 do 10 minut. 

W kategoriach C i D – od 7 do 15 minut. 
Program musi składać się z utworów różnych kompozytorów. 

 
5. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury powołane przez przez Organizatorów 

Festiwalu. Decyzje jury są ostateczne.  
 
6. Kolejność występów poszczególnych zespołów ustalą organizatorzy.  
 
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody.  
 
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  



 

9. Wpisowe od zespołów 2 i 3 osobowych wynosi 70 zł., od pozostałych 100 zł. - należy je 
wpłacić na konto:  

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej „Crescendo”  

Bank Pekao S. A. I O. w Stalowej Woli 
nr konta  57 1240 2799 1111 0010 0587 8577 

 
10. Kartę zgłoszenia (dostępna na stronie szkoły w zakładce – konkursy i warsztaty) należy 

wypełnić do dnia: 31 marca 2022 r.       
Link do karty zgłoszenia:  https://forms.gle/c6trUENouyVM8tG2A 
 

11. Link do nagrania w serwisie YouTube prosimy przekazywać na adres e-mail: 
formularz@psmstalowawola.pl do dnia 04.04.2022 r. (instrukcja do Regulaminu 
Konkursu w załączniku).  
 
Uczestnicy przesyłają jeden link. Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z 
dyskwalifikacją uczestnika. Nagranie musi być „niepubliczne”, mieć wyłączoną możliwość 
komentowania oraz oceniania. Na prośbę organizatora Konkursu uczestnik wyraża zgodę do 
upublicznienia nagrania oraz udostępnienia go na stronie internetowej szkoły oraz w 
mediach społecznościowych. Nagranie musi spełniać parametry określone w załączniku do 
niniejszego Regulaminu. Nagrania niespełniające zawartych wymogów, nie będą 
zakwalifikowane do Konkursu.  

 Tytuł nagrania powinien zawierać: nazwę Konkursu, kategorię, nazwę zespołu  
 Opis nagrania powinien zawierać pełną nazwę szkoły oraz program w kolejności 

wykonywanych utworów. 
 
Zrealizowane nagranie musi spełniać następujące warunki: 
- Nagranie całego programu powinno być jednym ujęciem, bez cięć i montażu. Nagranie nie 
może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji całego repertuaru wyłącznie z 
jednej kamery bez dodatkowych cięć w jego trakcie. 
- Nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie ogólnym obejmującym 
wszystkie sylwetki uczestników. 
- Procedura i instrukcja przekazywania nagrań stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 
 
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: formularz@psmstalowawola.pl 
lub telefonicznie: (015) 8421131, 785 421 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

https://forms.gle/c6trUENouyVM8tG2A


 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 

4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję: 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli, 

ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowana przez dyrektora.  

Kontakt: tel. (15) 842 11 31, email: dyrektor@psmstalowawola.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 

Mateusz Siembab, tel. 733 337 421, email: rodo@psmstalowawola.pl  

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu. 

 


