
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Wymagane parametry nagrania audio – video: 

1. Nagranie powinno być zrealizowane w możliwie najwyższej jakości (np. 1080p). 

2. Nagranie powinno być wykonane jedną nieruchomą kamerą. 

3. Wyklucza się jakiekolwiek ingerencje montażowe: cięcia, zmiany ujęć, modyfikacje ścieżki 

dźwiękowej. 

4. Na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu 

gry oraz umożliwiająca jego identyfikację. Ujęcie powinno również obejmować pianistę –

akompaniatora. 

5. Nagranie może zostać dokonane w dowolnym pomieszczeniu, należy jednak wziąć pod uwagę 

parametry akustyczne sali po to aby umożliwić członkom Jury dokonania obiektywnej oceny 

wykonywanych utworów. Należy unikać filmowania na tle okien w ciągu dnia. 

6. Rekomenduje się zastosowanie zewnętrznych mikrofonów w celu uzyskania możliwie najwyższej 

jakości audio. Muszą one jednak być podłączone do kamery podczas nagrania. Dopuszczalne jest 

podłączenie mikrofonów do kamery przy użyciu urządzeń zewnętrznych takich jak: mikser, 

rejestrator dźwięku itp. Dołączenie nagrania audio do obrazu w procesie postprodukcji jest 

zabronione i będzie stanowić podstawę do dyskwalifikacji uczestnika. 

7. Należy przestrzegać limitów czasowych zawartych w regulaminie konkursu. Przekroczenie 

limitów czasowych może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. 

8. Nagrania wszystkich pozycji programu obowiązujących w konkursie uczestnik musi dokonać           

w jednym pliku. Wyklucza się dokonywanie nagrań każdego utworu z osobna. 

Udostępnienie nagrania: 

1. Nagranie audio – video należy zamieścić wyłącznie w serwisie internetowym You Tube. 

2. W tytule nagrania ma się znaleźć nazwa konkursu (I OGÓLNOPOLSKI KONKURS dla 

TRĘBACZY), imię i nazwisko uczestnika oraz przynależna mu grupa. 

3. W opisie nagrania należy zawrzeć: imię i nazwisko uczestnika wraz z grupą, imię i nazwisko 

pianisty – akompaniatora, pełną nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz 

program w kolejności wykonywania. Program musi zawierać imię i nazwisko kompozytora, tytuł 



utworu z uwzględnieniem tonacji, numerów katalogowych utworów, opusów czy nazw i numerów 

części. 

4. Nie należy umieszczać napisów w samym nagraniu audio – video, jedynie w tytule i opisie 

na You Tube. 

5. Link do nagrania w serwisie You Tube należy przesłać mailem na internetowy adres szkoły 

osmis@miasto.szczecin.pl do dnia 20 marca 2022 r. 

6. Każdy uczestnik przesyła tylko jeden link. 

7. Nagrania muszą mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny z wyłączoną możliwością 

komentowania i oceniania. 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.osm.szczecin.pl w dniu 2 

kwietnia 2022r. o godzinie 12.00. Nagrania laureatów konkursu będą dostępne na stronie 

szkoły przez 5 dni. Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane do uczestników za 

pośrednictwem poczty. 


