
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. W. KILARA W OLKUSZU 

ZAPRASZA NA: 

VI OLKUSKI KONKURS PERKUSYJNY 

”Młody Perkusista” – edycja online 

 

REGULAMIN KONKURSU „MŁODY PERKUSISTA” 

 

Organizator:  

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu 

Cele konkursu:  

• prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów,  
• zdobywanie estradowego doświadczenia (występ on-line) 
• popularyzacja muzyki perkusyjnej. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy perkusji szkół muzycznych I stopnia. 
2. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatora. 
3. Konkurs jest jednoetapowy. Realizacje konkursowe odbędą się w trzech grupach:  

Grupa I: klasa II cyklu 6-letniego oraz I cyklu 4-letniego 
- dowolna etiuda na werbel 
- utwór dowolny z akompaniamentem na instrumencie melodycznym  

 
Grupa II: klasy III i IV cyklu 6-letniego oraz II i III cyklu 4-letniego 
- werbel etiuda do wyboru 
Eckhard Kopetzki „Snare Race(1)” lub Murray Houllif “General Eisenhover” 
- zestaw 
Tom Hapke „Solo nr 33” 
- utwór dowolny z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 
 

             Grupa III: klasy V i VI cyklu 6-letniego oraz IV cykłu 4-letniego 
- werbel etiuda do wyboru 
Edward Freytag „Seven And Six” lub Michael Skinner „Polka” 
- zestaw 
Eckhard Kopetzki „Jugglers” 
- utwór dowolny z akompaniamentem na instrumencie melodycznym 
(preferowana technika czteropałkowa) 
 Kolejność wykonywania utworów wg wyżej wskazanej. 



4. Termin konkursu: 
● 10.05.2021 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 
● 12-14.05.2021 r. - indywidualne odsłuchiwanie przez Jurorów on-line nadesłanych 

video nagrań Uczestników 
● 17.05.2021 r. – obrady Jury 
● 18.05.2021 r. – ogłoszenie listy Laureatów VI Olkuskiego Konkursu Perkusyjnego 

„Młody Perkusista” na stronie szkoły.  

5. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających wpłatę upływa 10.05 
2021 roku. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia 
wypełnione komputerowo z dopiskiem „Młody Perkusista” prosimy nadsyłać drogą 
mailową: sekretariat@psmolkusz.pl, faxem: 32 643 00 65.  

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia powinien zawierać odpowiednie podpisy w związku ze 
składanymi oświadczeniami. 
Zgłoszenie uczestnika do konkursu wg w/w załącznika jest jednoznaczne z: 
- zapoznaniem się i zaakceptowanie regulaminu, 
- wyrażeniem zgody przez akompaniatora na przetwarzanie danych osobowych, 
- wyrażeniem zgody przez rodziców / opiekunów prawnych uczestnika na przetwarzanie 
danych osobowych i zgód zawartych w oświadczeniach, 
- zapoznaniem się z klauzula informacyjną. 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia uczestnika oraz załącznik nr 1 do karty zgłoszenia, 
dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.psmolkusz.pl. 

6. Organizator ustala wpisowe w wysokości 100 złotych od uczestnika 

Wpisowe nie podlega zwrotowi.  

Wpisowe należy przekazać na rachunek bankowy: 
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. W. KILARA W OLKUSZU NBP O/O 
Kraków: 68 1010 1270 0045 4513 9134 0000 
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „Młody 
Perkusista”)  

Do zgłoszenia elektronicznego jak i papierowego należy dołączyć oświadczenie o dokonaniu 
wpłaty, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na wizerunek dziecka oraz link 
do nagrania. 
 
7. Specyfika nagrań: 
- Utwory dowolne powinny być wykonywane z pamięci. 
- Film powinien stanowić jeden niepodzielny plik (nie może być montowany z kilku nagrań). 
Przed nagraniem utworu uczestnik jest zobowiązany wypowiedzieć imię i nazwisko, klasę,      
nazwę szkoły oraz hasło „MŁODY PERKUSISTA 2021” 
- Przesłany plik powinien być oryginalny, bez korekcji obrazu ani dźwięku. 
- Na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego/grających a w szczególności aparat     
gry wraz z całym instrumentem. 



- Dopuszczalne są wyłącznie formaty nagrań: MP4, MOV. 
- Nagranie musi zostać zamieszczone: 
  na dysku Google z zaznaczeniem funkcji "udostępnij wszystkim" lub 
  na linku YouTube z zaznaczeniem funkcji „niepubliczne”  
- W opisie filmu należy umieścić imię i nazwisko uczestnika. 
 
8. Uczestników ocenia Jury powołane przez organizatora konkursu w składzie:  

prof. dr hab. Tomasz Sobaniec 
prof. dr hab. Krzysztof Jaguszewski 
dr Wojciech Fedkowicz 
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

9. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 
10. Laureaci Konkursu wyłonieni przez Jury otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
11. Na stronie internetowej szkoły zostaną opublikowane imiona i nazwiska uczestników, 
laureatów, wyróżnionych akompaniatorów konkursu oraz szkoła którą reprezentują. 
Organizator zastrzega możliwość umieszczenia zdjęć laureatów na stronie internetowej 
szkoły.  
12. Uczestnicy,  laureaci  oraz  akompaniatorzy  nie  mogą wnosić roszczeń finansowych za 
nagrania  fonograficzne,  nagrania  wideo  oraz  zdjęcia  wykonane w celach 
dokumentowania i promocji konkursu. 

 
W SPRAWIE MATERIAŁÓW NUTOWYCH PROSIMY O KONTAKT Z BARTŁOMIEJEM 
SZCZEPAŃSKIM tel. 602591925 lub e-mail: drumsonic@gmail.com 
ZAMIESZCZONE MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ UWAGI ORGANIZATORA ODNOŚNIE FORMY 
I TEMPA WYKONANIA UTWORU. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 


