
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W OLKUSZU 

ORAZ OLKUSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE „PRO MUSICA” ZAPRASZAJĄ NA: 

IX OLKUSKIE SPOTKANIA Z PERKUSJĄ „OBLICZA PERKUSJI” 

8 - 9 maja 2018 

w ramach których odbędzie się piąta edycja konkursu 

„Młody Perkusista” 

 

W programie: 

Przesłuchania Konkursowe „Młody Perkusista” 

Warsztaty improwizacji Mateusz Pliniewicz – skrzypce, Jan Pawlak - wibrafon 

Koncert Mateusz Pliniewicz Quartet 

 

REGULAMIN „MŁODY PERKUSISTA” 

 

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   

 - werbel: James L. Moore „Accent The Positive”  

           lub James L. Moore  „Two Ways To Go“  

 - dowolny utwór z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 

Grupa II: klasy II cyklu 6-letniego oraz I cyklu 4-letniego. 

 - werbel: Nate Brown  „Three Twang”  

           lub James L.Moore  „Three for Thee“ 

- dowolny utwór z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 



Grupa III: klasy III i IV cyklu 6-letniego oraz II I III cyklu 4-letniego.  

-werbel: Thomas Brown „Rapper Upper”  

          lub Murray Houllif  „Drumba“ 

- multipercussion: Jared Spears  „Dynamic Duo“ 

- dowolny utwór z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 

4. Konkurs odbędzie się w ramach IX Olkuskich Spotkań z Perkusją 8 - 9 maja 2018 roku. W przypadku 

otrzymania dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia trzech 

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  23 kwietnia 2018 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: 

 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W OLKUSZU 68 1010 1270 0045 9134 0000 

16. Kartę zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę, należy przesłać na adres 

organizatora z dopiskiem „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  

fax 32 643 00 65  

e-mail: sekretariat@psmolkusz.pl  

MATERIAŁY NUTOWE DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY. ZAMIESZCZONE MATERIAŁY MOGĄ 

ZAWIERAĆ UWAGI ORGANIZATORA ODNOŚNIE FORMY I TEMPA WYKONANIA UTWORU. 
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