
                                     
                                                 W ramach  
 VIII OLKUSKICH SPOTKAŃ Z PERKUSJĄ „OBLICZA PERKUSJI” 
  odbędzie się    IV  K o n k u r s      P e r k u s y j n y                                       
                                         „ M ł o d y  P e r k u s i s t a ” 
 
  
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Olkuszu  
 oraz Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA”. 
 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy perkusji szkół muzycznych I stopnia. 
 
3. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech grupach: 
 Grupa I: klasy I cyklu 6-letniego 
 Grupa II: klasy II cyklu 6-letniego oraz I cyklu 4-letniego. 
 Grupa III: klasy III i IV cyklu 6-letniego oraz II I III cyklu 4-letniego. 
 
4. Konkurs odbędzie się w ramach VIII Olkuskich  Spotkań z Perkusją  4 kwietnia 2017 roku. W 
 przypadku otrzymania dużej ilości zgłoszeń  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
 przeprowadzenia dwóch dni Konkursu. 
5. Organizator nie zapewnia akompaniatora. 
 
6. Uczestnik konkursu z grupy I i grupy II zobowiązany jest do przygotowania jednego utworu 
 obowiązkowego oraz jednego dowolnego. Czas utworu dowolnego w grupie I nie może przekraczać  
 1:30, natomiast w grupie II 3 minut. Uczestnik konkursu z grupy III zobowiązany jest 
 do przygotowania dwóch utworów obowiązkowych oraz jednego dowolnego. Czas trwania 
 utworu dowolnego nie może przekraczać 5 minut. Wzór karty zgłoszeniowej oraz lista 
 utworów obowiązkowych znajdują się na stronie internetowej www.psmolkusz.pl. Termin 
 nadsyłania zgłoszeń  upływa 26 marca 2017 roku. Zgłoszenia otrzymane po  tym terminie nie będą 
 brane pod uwagę przy ustalaniu planu przesłuchań konkursowych. Zgłoszenia wypełnione   
 komputerowo prosimy nadsyłać drogą mailową, faxem lub listownie. 
 
7. Kolejność wykonywania utworów jest dowolna. 
 
8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wszystkie konkursowe instrumenty . Uczestnik  konkursu 
 może wystąpić grając na własnym instrumencie. 
 
9. Uczestników ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje Jury są 
 ostateczne i nieodwołalne. 
 
10. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 
   
11. Laureaci Konkursu wyłonieni przez Jury otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
 
12. Jury może uhonorować dyplomami wyróżniających się akompaniatorów. 
 

 
13. Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują możliwość bezpośrednich konsultacji z członkami 
 Jury. 
 
14. Organizator ustala wpisowe w wysokości 90 złotych od uczestnika. 
 
15. Wpisowe należy przekazać na rachunek bankowy: 
  
 RADA RODZICÓW 
 BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU 
 51 8450 0005 0060 0554 7353 0002 
 
16. Kartę zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę, należy przesłać na adres 
 organizatora z dopiskiem „IV Olkuski Konkurs Perkusyjny - Młody Perkusista”. 
 
17. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 
18. Organizatorzy Konkursu nie pokrywają kosztów podróży, kosztów pobytu podczas trwania konkursu 
 oraz ewentualnych kosztów zakwaterowania. 
 
19. Konkurs odbywa się przy udziale publiczności. 
 
20. Uczestnicy, laureaci oraz akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych za nagrania 
 fonograficzne, nagrania wideo oraz zdjęcia wykonane w celach dokumentacji 
 i promocji konkursu. 
 
21. Zgłoszenia należy kierować na adres: 
 
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Olkuszu 
  ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz 
  tel./fax 32 643 00 65 
  e-mail: sekretariat@psmolkusz.pl 
 
 Program: 
 GRUPA I 
 1.Werbel do wyboru:Eckhardt Kopetzki „Trommel,Marsch!(2)lub Eckhardt Kopetzki „KrokodilWalzer“ 
 2.Ksylofon lub dzwonki - Utwór dowolny z akompaniamentem 
 GRUPA II 
 1.Werbel do wyboru:Edward Freytag „Straight Six Eight”lub Edward Freytag “Hot Licks” 
 2.Ksylofon lub dzwonki - Utwór dowolny z akompaniamentem 
 GRUPA III 
 1. Werbel do wyboru:Edward Freytag „Paraflams” lub Edward Freytag „Single Strokin’” 
 2. Wibrafon do wyboru:Wolfgang Schluter „Nadja’s Tanz” lub Wolfgang Schluter „Kinderlied” 
 3. Marimba, ksylofon - Utwór dowolny z akompaniamentem 
  
 Materiały nutowe utworów obowiązkowych znajdują się na stronie www.psmolkusz.pl 
 Wszelkich informacji na temat organizacji udziela Bartłomiej Szczepański tel. 602591925; 
 drumsonic@gmail.com 


