
 

 I Dziecięco-młodzieżowy Konkurs Muzyczny I Dziecięco-młodzieżowy Konkurs Muzyczny

 im. ks. dra Józefa Surzyńskiego im. ks. dra Józefa Surzyńskiego

    pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kościana pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kościana 

R E G U L A M I N  K O N K U R S U

1. Organizatorem konkursu są: Kościański Ośrodek Kultury i Państwowa Szkoła Muzyczna 

I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie.

2. Celem konkursu jest:

 integracja uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz wymiana doświadczeń między 

uczestnikami i pedagogami,

 popularyzacja muzyki ks. dra Józefa Surzyńskiego,

  motywowanie uczniów poprzez współzawodnictwo do dalszego doskonalenia swoich

umiejętności,

 promocja wybitnie utalentowanych dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

udziału w koncercie z profesjonalnymi muzykami.

3. Konkurs odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. w sali koncertowej Kościańskiego 

Ośrodka Kultury przy ul. A. Mickiewicza 11 w Kościanie. Zwycięzcy poszczególnych 

kategorii zostaną zaproszeni do wspólnego występu z jurorami Festiwalu, który odbędzie się 

21.04.2018 w kościańskim kościele farnym.

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.  



5. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w trzech kategoriach wiekowych:

grupa I –  od 7 do 9 lat

grupa II – od 10 do 13 lat

grupa III – od 14 do 17 lat

6. Jury przyznaje laureatom Konkursu nagrody finansowe.

7.W przypadku małej liczby chętnych grupy będą łączone.

8. Program dla każdej grupy podany jest w regulaminie. Kolejność utworów jest dowolna. 

Program należy wykonać z pamięci.  

9. Jury powołuje organizator Konkursu.

10. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

11. W Konkursie nie może wziąć udziału  uczeń jurora.

12. Zgłoszenia wraz z nagraniami audio lub video należy przesłać do 19 marca 2018 r. na 

załączonym formularzu na adres:

e-mail: kok.koscian@gmail.com

lub pocztą:

Kościański Ośrodek Kultury

ul. A. Mickiewicza 11

64-000 Kościan

13. Karta zgłoszenia musi być wypełniona pismem komputerowym.

14. Po zakwalifikowaniu uczestnika do II etapu konkursu należy dokonać wpłaty wpisowego 

w wysokości 50zł na konto  Bank Spółdzielczy Kościan 61 8666 0004 0101 3623 2000 0001 

tytułem ,,Wpisowe na Konkurs” oraz przesłać dowód wpłaty do organizatora. 

15. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

16. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym 

zakresie (organizatorzy zapewniają kawę , herbatę i drobne przekąski).

17. Wszelkich informacji udziela:

sekretariat Kościańskiego Ośrodka Kultury tel. 65 512 05 75

oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Marian Michałowicz tel. 501 724140 lub 

mmich@psmkoscian.com

mailto:kok.koscian@gmail.com


P R O G R A M  K O N K U R S U

Program może obejmować muzykę instrumentalną i wokalną. Przeznaczony jest dla 

solistów. W przypadku muzyki wokalnej wskazane jest wykonywanie muzyki klasycznej

lub o charakterze sakralnym.

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap – weryfikacja uczestników na podstawie nagrań audio i video. Informacja 
o zakwalifikowaniu uczestnika do II etapu zostanie przesłana do 30 marca 2018r.

II etap – przesłuchania komisyjne zakwalifikowanych do Konkursu uczestników.

GRUPA I

1. Utwór skomponowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego lub muzyka z rodziny 

Surzyńskich. Możliwe jest wykonanie utworu polifonizującego lub polifonicznego.

2. Utwór lub utwory dowolne.

Czas trwania programu do 5 minut.

GRUPA II

1. Utwór skomponowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego lub muzyka z rodziny 

Surzyńskich. Możliwe jest wykonanie utworu polifonizującego lub polifonicznego.

2. Utwór lub utwory dowolne.

Czas trwania programu do 6 minut.

GRUPA III

1. Utwór skomponowany przez ks. dra Józefa Surzyńskiego lub muzyka z rodziny 

Surzyńskich. Możliwe jest wykonanie utworu polifonicznego.

2. Utwór lub utwory dowolne.

Czas trwania programu do 7 minut.


