
 

 

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 

XXV KONKURSU AKORDEONOWEGO 

SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA 

IMIENIA HENRYKA MALONA 

II EDYCJA TRANSGRANICZNA 

 
 
 
1. Organizator konkursu: 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Stanisława Moniuszki w Raciborzu, Rada 
Rodziców PSM w Raciborzu 
 
2. Patronat honorowy: 
Prezydent Miasta Racibórz – Dariusz Polowy, 
Starosta Powiatu Raciborskiego – Grzegorz 
Swoboda 
 
3. Termin i miejsce konkursu: 
16-17.04.2021 r. – Państwowa Szkoła Muzyczna 
I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu 
 
4. Konkurs będzie przebiegał w następujących 

kategoriach: 

Kategoria A PSM I stopnia, klasy I-II cyklu sześcioletniego, klasy I cyklu czteroletniego, lub 

równorzędne zza granicy 

Kategoria B PSM I stopnia, klasa III-IV cyklu sześcioletniego, klasy II cyklu czteroletniego, 

lub równorzędne zza granicy 

Kategoria C PSM I stopnia, klasy V-VI cyklu sześcioletniego, klasy III-IV cyklu czteroletniego, 

lub równorzędne zza granicy 

Kategoria D PSM II stopnia, klasa I-III, lub równorzędne zza granicy 

Kategoria E PSM II stopnia, klasy IV-VI, lub równorzędne zza granicy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Program konkursu (należy wykonywać z pamięci): 

Kategoria A: 

1) Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub 

narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) do wyboru. 

2) Program dowolny. 

Czas trwania programu do 5 min. 

Kategoria B: 

1) Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub 

narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) do wyboru. 

2) Program dowolny o zróżnicowanym charakterze. 

Czas trwania programu do 8 min (min. 2). 

Kategoria C: 

1) Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub 

narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) do wyboru. 

2) Program dowolny o zróżnicowanym charakterze. 

Czas trwania programu do 8 min (min. 3). 

Kategoria D oraz E: 

1) Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub 

narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) do wyboru. 

2) Program dowolny o zróżnicowanym charakterze. 

Czas trwania programu do 15 min (min. 8). 

6. Uczestników będzie oceniać Jury wybrane przez Organizatora konkursu. Decyzje Jury są 

ostateczne. 

7. Członkowie Jury nie oceniają swoich uczniów. 

8. Uczestnicy konkursu będą występować w kolejności alfabetycznej. 

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

 



 

 

 

 

 

10. Opłatę na rzecz Rady Rodziców w wysokości 50 zł od uczestnika należy wpłacić na 

konto nr: 48 8475 0006 2001 0012 1880 0001 z dopiskiem „XXV Konkurs 

Akordeonowy, imię i nazwisko uczestnika”. 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi. 

12. Koszt podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym 

zakresie. 

13. Zgłoszenia (na załączonym formularzu) wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 

05.04.2021 r. (poniedziałek) na adres e-mail: sekretariat@psmraciborz.pl 

14. Szczegółowy harmonogram konkursu podany zostanie do soboty 10.04.2021 r. 

 

ZAPRASZAMY !!! 

 

UWAGA !!! 

Ze względu na szczególną sytuację panującą w kraju, związaną z epidemią, konkurs 

może zostać przeprowadzony w formie online, o czym poinformujemy na 

www.psmraciborz.pl 


