
REGULAMIN

I ŚLĄSKO-OPOLSKIEGO FESTIWALU AKORDEONOWYCH ZESPOŁÓW

KAMERALNYCH

Racibórz, 20-21 stycznia 2022 r.

I. ORGANIZATOR:

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Raciborzu.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

1. Popularyzacja akordeonu.
2. Integracja środowiska akordeonistów szkół muzycznych regionu śląsko-opolskiego.
3. Promowanie gry zespołowej.
4. Zdobywanie doświadczenia estradowego.
5. Wymiana doświadczeń.
6. Kultywowanie tradycji muzycznych regionu.

III. FORMA KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z regionu
śląsko-opolskiego.

2. Występy uczestników podzielone będą na grupy:
grupa I -  uczniowie klas I-III c6 i I-II c4 szkół muzycznych I st.
grupa II -  uczniowie klas IV-VI c6 i III-IV c4 szkół muzycznych I st.
grupa III -  uczniowie klas I-III szkół muzycznych II st.
grupa IV -  uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II st.

3. We wszystkich grupach obowiązują dwie kategorie:
– duety
– większe zespoły kameralne od trio wzwyż.

4. Duety i zespoły wykonują program o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden
obowiązkowy z gatunku muzyki ludowej regionu śląsko-opolskiego, w dowolnym
opracowaniu.

5. Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
6. W konkursie mogą wystąpić wyłącznie jednorodne zespoły akordeonowe.
7. Kategorię wyznacza uczeń najstarszej klasy.
8. Wyklucza się udział w zespole nauczycieli i absolwentów.



IV. JURY:

1. Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury, powołane przez organizatora.
2. Jury oceni występy konkursowe (wg. punktacji 1-25), przyznając nagrodę Grand Prix

dla najlepszego zespołu oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach i
kategoriach. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania głównej nagrody Grand Prix.

3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Jury z przesłuchań festiwalowych  sporządza protokół.

V. ORGANIZACJA KONKURSU:

1. Zgłoszenia na festiwal wraz z dowodem wpłaty oraz oświadczeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać drogą mailową do 10 stycznia
2022 r. na adres: szkolamuzycznaraciborz@gmail.com

2. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do

dnia 17 stycznia 2022 r.
4. Przesłuchania zespołów odbędą się w dniach 20-21 stycznia 2022 r. w sali

koncertowej PSM I stopnia w Raciborzu.
5. Organizator festiwalu przewiduje możliwość jego organizacji w formie online - w

przypadku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również
edycji jednodniowej (zależnie od ilości zgłoszeń).

6. Każdy uczestnik festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa.
7. Koncert Laureatów odbędzie się 21 stycznia r. o godz. 17.00 (lub 20 stycznia w

przypadku edycji jednodniowej), w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Stanisława Moniuszki w Raciborzu. O wyborze występujących na koncercie decyduje
JURY festiwalu.

8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu.
9. Wpisowe w kwocie 30 zł od członka zespołu uiszczać należy na konto Rady

Rodziców przy PSM w Raciborzu. Nr konta: 48 8475 0006 2001 0012 1880 0001
10. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora festiwalu p. Wiesławy

Lampert-Szczyry na adres mailowy wieslawa.l@psmraciborz.pl lub tel. 728777416

mailto:wieslawa.l@psmraciborz.pl

