
 

V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Mały pianista” 

 

Myślenice, 16-17 marca 2017r. 
 

 

REGULAMIN 

 

1. V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Mały pianista” przeznaczony jest dla uczniów 

klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia. 

2. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira 

Różyckiego w Myślenicach. 

3. Konkurs ma na celu prezentację osiągnięć artystycznych uczniów, propagowanie 

literatury kompozytorów polskich wśród dzieci oraz wymianę doświadczeń pedagogów. 

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się 16-17 marca 2017 r. w Sali Koncertowej  

      PSM I stopnia w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16 . 

5. Przesłuchania prowadzone będą w sześciu grupach wiekowych: 

Grupa I –  uczniowie klas I cyklu sześcioletniego 

Grupa II – uczniowie klas II cyklu sześcioletniego 

Grupa III - uczniowie klas III cyklu sześcioletniego oraz klas I cyklu czteroletniego  

Grupa IV –  uczniowie klas IV cyklu sześcioletniego oraz klas II cyklu czteroletniego 

Grupa V –  uczniowie klas V cyklu sześcioletniego oraz klas III cyklu czteroletniego 

Grupa VI –uczniowie klas VI cyklu sześcioletniego oraz klas IV cyklu czteroletniego 
Dopuszcza się uczestnictwo uczniów klas niższych w grupie starszej, pod warunkiem 

wykonania w całości programu przewidzianego dla danej grupy. 

6. Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe i oceniane będą przez Jury pod 

przewodnictwem prof. Ewy Bukojemskiej ( AM Kraków ). 

7. Zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród ustala Jury. 

8. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca i nagrody. 

9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

10. Uczestnicy wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów. 

11. Program powinien być wykonany z pamięci. 

12. Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród oraz Koncertem Laureatów. 

13. Nagrodzeni uczestnicy są zobligowani do wystąpienia podczas Koncertu Laureatów. 

14. Podczas imprezy przewidziana jest część warsztatowa, dla uczestników konkursu 

 i nauczycieli, prowadzona przez Jurorów. 

15. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 23 lutego 2017 r. w formie 

elektronicznej na adres email: sekretariatpsm@op.pl ( wzór w załączniku) lub faksem na 

numer 012 272 48 11 (prosimy wypełniać pismem drukowanym). 

16. Wpisowe przesłuchań wynosi 90,00 zł. Należy je wpłacić do dnia 23 lutego 2017 r. na 

konto: 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA – SPOŁECZNY KOMITET  

przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Myślenicach 

31 1600 1462 0008 4787 5709 7001 z dopiskiem „Mały pianista”. 

17. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

mailto:sekretariatpsm@op.pl


18. Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia pocztą 

elektroniczną lub faksem w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2017r. 

19. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie http://www.psm.myslenice.pl  

ok. 6 marca 2017r. 

20. Koszty podróży i wyżywienia pokrywają uczestnicy. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnej rejestracji i wydania materiału 

 z przesłuchań. 

 

Program dla poszczególnych grup: 

 

Podstawowym założeniem programowym we wszystkich grupach wiekowych jest prezentacja 

dwóch utworów o wyraźnie skontrastowanych charakterach. 

 

Grupa I 

 Dwa kontrastowe utwory: 

1. Miniatura kompozytora polskiego. 

2. Dowolna miniatura. 

 

Czas trwania: do 3 minut 

 

Grupa II 

 

 Dwa kontrastowe utwory: 

1. Sonatina (jedna wybrana część ). 

2. Dowolna miniatura. 

Co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego. 

 

Czas trwania: do 5 minut 

 

Grupa III 
 

1. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim. 

2. Utwór dowolny ( kantylenowy). 

 

Czas trwania: do 7 minut 

 

Grupa IV 

 

1. Utwór polifoniczny lub polifonizujący z epoki baroku. 

2. Utwór dowolny ( skontrastowany w charakterze do pierwszego utworu). 

 

 Czas trwania: do 8 minut  

 

 

 

 



 

 

Grupa V 

 

1. Utwór polifoniczny lub polifonizujący z epoki baroku. 

2. Utwór dowolny ( skontrastowany w charakterze do pierwszego utworu). 

 

  Czas trwania: do 10 minut 

 

Grupa VI 

 

1. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim. 

2. Utwór dowolny ( kantylenowy). 

 

Czas trwania: do 10 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


