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Regulamin  

 

I Ogólnopolskiego Konkursu dla Trębaczy 

ONLINE  

Szczecin - 2 kwietnia 2022r. 

 

Adres biura konkursu: 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im prof. Marka Jasińskiego  

w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie 

 

Koordynator konkursu: 

Marcin Olkowski 

Tel. 605-071-871 

e-mail: Marcin.Olkowski@osm.szczecin.pl 

 

1. Termin Konkursu: 2 kwietnia 2021.  

2. Konkurs odbywać się będzie cyklicznie co 2 lata.  

3. Konkurs jest jednoetapowy i odbywać się będzie w Internecie.  

https://euc-word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Fattachments%2Eoffice%2Enet%3A443%2Fowa%2Fwopi%2Ffiles%2F7dc57d6f%2Dc740%2D4127%2Db2ed%2D995295801122%40osm%2Eszczecin%2Epl%2FAAMkADdkYzU3ZDZmLWM3NDAtNDEyNy1iMmVkLTk5NTI5NTgwMTEyMgBGAAAAAACQYj1xbjl%2ESY3OSqhN5WZYBwAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAAAAAEMAAAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAGR%2EVB2AAABEgAQADH3XNq9U4dIvlqwZox6l0Q%3D%5Fy4ahpg2w2QgBAQAAAAA%3D%3Fpostmessageorigin%3Dhttps%253a%252f%252foutlook%2Eoffice%2Ecom%252f%26ui%3Dpl%2DPL&&&z=CGEfB4JkHcBUQWYP%2FUGc9pt3g1dGBmSkE1fAFmCSTDI%3D&type=printpdf&usid=922a5131-a25b-4fd8-8659-9f0967bce90c&build=16.0.14709.41008&waccluster=GEU4#page=2
https://euc-word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Fattachments%2Eoffice%2Enet%3A443%2Fowa%2Fwopi%2Ffiles%2F7dc57d6f%2Dc740%2D4127%2Db2ed%2D995295801122%40osm%2Eszczecin%2Epl%2FAAMkADdkYzU3ZDZmLWM3NDAtNDEyNy1iMmVkLTk5NTI5NTgwMTEyMgBGAAAAAACQYj1xbjl%2ESY3OSqhN5WZYBwAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAAAAAEMAAAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAGR%2EVB2AAABEgAQADH3XNq9U4dIvlqwZox6l0Q%3D%5Fy4ahpg2w2QgBAQAAAAA%3D%3Fpostmessageorigin%3Dhttps%253a%252f%252foutlook%2Eoffice%2Ecom%252f%26ui%3Dpl%2DPL&&&z=CGEfB4JkHcBUQWYP%2FUGc9pt3g1dGBmSkE1fAFmCSTDI%3D&type=printpdf&usid=922a5131-a25b-4fd8-8659-9f0967bce90c&build=16.0.14709.41008&waccluster=GEU4#page=2
https://euc-word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Fattachments%2Eoffice%2Enet%3A443%2Fowa%2Fwopi%2Ffiles%2F7dc57d6f%2Dc740%2D4127%2Db2ed%2D995295801122%40osm%2Eszczecin%2Epl%2FAAMkADdkYzU3ZDZmLWM3NDAtNDEyNy1iMmVkLTk5NTI5NTgwMTEyMgBGAAAAAACQYj1xbjl%2ESY3OSqhN5WZYBwAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAAAAAEMAAAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAGR%2EVB2AAABEgAQADH3XNq9U4dIvlqwZox6l0Q%3D%5Fy4ahpg2w2QgBAQAAAAA%3D%3Fpostmessageorigin%3Dhttps%253a%252f%252foutlook%2Eoffice%2Ecom%252f%26ui%3Dpl%2DPL&&&z=CGEfB4JkHcBUQWYP%2FUGc9pt3g1dGBmSkE1fAFmCSTDI%3D&type=printpdf&usid=922a5131-a25b-4fd8-8659-9f0967bce90c&build=16.0.14709.41008&waccluster=GEU4#page=3
https://euc-word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Fattachments%2Eoffice%2Enet%3A443%2Fowa%2Fwopi%2Ffiles%2F7dc57d6f%2Dc740%2D4127%2Db2ed%2D995295801122%40osm%2Eszczecin%2Epl%2FAAMkADdkYzU3ZDZmLWM3NDAtNDEyNy1iMmVkLTk5NTI5NTgwMTEyMgBGAAAAAACQYj1xbjl%2ESY3OSqhN5WZYBwAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAAAAAEMAAAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAGR%2EVB2AAABEgAQADH3XNq9U4dIvlqwZox6l0Q%3D%5Fy4ahpg2w2QgBAQAAAAA%3D%3Fpostmessageorigin%3Dhttps%253a%252f%252foutlook%2Eoffice%2Ecom%252f%26ui%3Dpl%2DPL&&&z=CGEfB4JkHcBUQWYP%2FUGc9pt3g1dGBmSkE1fAFmCSTDI%3D&type=printpdf&usid=922a5131-a25b-4fd8-8659-9f0967bce90c&build=16.0.14709.41008&waccluster=GEU4#page=3
https://euc-word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Fattachments%2Eoffice%2Enet%3A443%2Fowa%2Fwopi%2Ffiles%2F7dc57d6f%2Dc740%2D4127%2Db2ed%2D995295801122%40osm%2Eszczecin%2Epl%2FAAMkADdkYzU3ZDZmLWM3NDAtNDEyNy1iMmVkLTk5NTI5NTgwMTEyMgBGAAAAAACQYj1xbjl%2ESY3OSqhN5WZYBwAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAAAAAEMAAAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAGR%2EVB2AAABEgAQADH3XNq9U4dIvlqwZox6l0Q%3D%5Fy4ahpg2w2QgBAQAAAAA%3D%3Fpostmessageorigin%3Dhttps%253a%252f%252foutlook%2Eoffice%2Ecom%252f%26ui%3Dpl%2DPL&&&z=CGEfB4JkHcBUQWYP%2FUGc9pt3g1dGBmSkE1fAFmCSTDI%3D&type=printpdf&usid=922a5131-a25b-4fd8-8659-9f0967bce90c&build=16.0.14709.41008&waccluster=GEU4#page=4
https://euc-word-view.officeapps.live.com/wv/WordViewer/request.pdf?WOPIsrc=https%3A%2F%2Fattachments%2Eoffice%2Enet%3A443%2Fowa%2Fwopi%2Ffiles%2F7dc57d6f%2Dc740%2D4127%2Db2ed%2D995295801122%40osm%2Eszczecin%2Epl%2FAAMkADdkYzU3ZDZmLWM3NDAtNDEyNy1iMmVkLTk5NTI5NTgwMTEyMgBGAAAAAACQYj1xbjl%2ESY3OSqhN5WZYBwAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAAAAAEMAAAbjK2zviQMTqi2oWXaX8kiAAGR%2EVB2AAABEgAQADH3XNq9U4dIvlqwZox6l0Q%3D%5Fy4ahpg2w2QgBAQAAAAA%3D%3Fpostmessageorigin%3Dhttps%253a%252f%252foutlook%2Eoffice%2Ecom%252f%26ui%3Dpl%2DPL&&&z=CGEfB4JkHcBUQWYP%2FUGc9pt3g1dGBmSkE1fAFmCSTDI%3D&type=printpdf&usid=922a5131-a25b-4fd8-8659-9f0967bce90c&build=16.0.14709.41008&waccluster=GEU4#page=4
mailto:Marcin.Olkowski@osm.szczecin.pl
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4. Konkurs jest otwarty dla uczniów grających na trąbce ze szkół 

muzycznych I stopnia oraz klas I i II szkół muzycznych II stopnia.  

 

5. Oceny uczestników konkursu dokona Międzynarodowe Jury  

Konkursu składające się z wybitnych artystów muzyków i  

pedagogów – wykładowców uczelni artystycznych. 

Jury Konkursu:  

Roman Gryń (Polska) – przewodniczący  

Klaus Bräcker (Niemcy)  

Ryan Beach (U.S.A) 

6. Jury ocenia prezentacje konkursowe w skali 1 - 25punktów.  

7. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:  

- aparat gry i umiejętności techniczne,  

- prawidłowe odczytanie tekstu,  

- intonacja i estetyka brzmienia,  

- zgodność interpretacji z budową formalną utworu,  

- stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania.  

8. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne.  

W przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Konkursu,              

o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury.  

9. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Tytuł Laureata  

Konkursu otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej  

grupie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

10. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix dla wykonawcy o 

wyjątkowym talencie i osobowości artystycznej.  

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty  

wpisowej w wysokości 130zł oraz przesłanie linku z nagraniem programu 

konkursowego.  

Opłatę należy wpłacać na konto : 16 1440 1143 0000 0000 1225 0371  

W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi. 
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12. Link z nagraniem musi spełniać parametry podane w załączniku 

(Instrukcja dla uczestników konkursu). 

13. Zgłoszenie uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych oraz dowodem wpłaty należy przesłać do 20.03.2022r. 

14. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w czterech kategoriach  

wiekowych: 

I grupa – uczniowie klasy I i II  

II grupa - uczniowie klasy III i IV  

III grupa – uczniowie klasy V i VI  

IV grupa - uczniowie klasy VII i VIII  

15. Uczestnicy Konkursu prezentują repertuar: 

Grupa I – utwór dowolny  

czas trwania występu do 4 min  

 

Grupa II – etiuda dowolnego kompozytora oraz utwór H. A. Vandercooka 

(do wyboru)  

Czas trwania występu do 6 min. 

 

Grupa III – dwa utwory o zróżnicowanym charakterze  

Czas trwania występu do 8 min.  

 

Grupa IV – dwie części koncertu lub sonaty oraz utwór dowolny  

Czas trwania występu do 10 min.  

 

Wszystkie utwory (oprócz etiudy) muszą być wykonane z  

akompaniamentem. 


