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REGULAMIN 

 
 

1. XXIX Konfrontacje Instrumentów Dętych Blaszanych – Oława 2021 odbędą 

się w dniach 16-17 marca 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st.           

w Oławie. Organizatorem Konfrontacji jest Centrum Edukacji Artystycznej,         

a współorganizatorem – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-

Lewandowskiej w Oławie. 
 
 

2. Celem XXIX Konfrontacji Instrumentów Dętych Blaszanych – Oława 2021 

jest: 

- prezentacja i promocja najzdolniejszych uczniów szkół muzycznych I stopnia, 

- w trosce o systematyczny i harmonijny rozwój uczniów ukierunkowanie pracy 

nauczycieli poprzez odpowiedni dobór obowiązkowych programów do 

wykonania 

- stałe wzbogacanie literatury instrumentalnej poszczególnych specjalności, 

- aktywizacja pracy pedagogów, 

- wymiana doświadczeń metodycznych. 
 

3. Konfrontacje przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych I stopnia            

i zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach: 

Kategoria I – urodzeni w 2011 r. i młodsi, 

Kategoria II – urodzeni w 2010 r. i starsi, 

Kategoria III – urodzeni w 2008 r. i starsi. 

Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe dla wszystkich kategorii i grup. 

Odbywają się na podstawie nagrań audio-video nadesłanych w terminie do dnia 

03 marca 2021 r. (zgodnie z zapisami punktu 18 Regulaminu – Zasady realizacji 

nagrań) 

 

4. Uczestnicy Konfrontacji obowiązani są do wykonywania następujących 

programów: 
 

Kategoria I: 

TRĄBKA 
Mirosław Gąsieniec – Polka  

lub 

Mirosław Gąsieniec – Gawot 

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 8 minut) 

PUZON 
Christoph Willibald Gluck – Wesoły korowód II 

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 8 minut) 

WALTORNIA 

Jürgen Runge – Das Geheimnis 
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oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 8 minut) 

TUBA 
Christoph Willibald Gluck – Wesoły korowód II 

(można dokonać transkrypcji do niższej tonacji) 
oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 8 minut) 

 

Kategoria II: 

TRĄBKA 
Mirosław Gąsieniec – Tarantella 1 

lub 

Mirosław Gąsieniec – Barkarola  

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 10 minut) 

PUZON 
Anonim – Taniec polski nr 15  

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 10 minut) 

WALTORNIA 
Arcangelo Corelli – Sarabanda i Gavot (bez powtórek) 

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 10 minut) 

TUBA 
Anonim – Taniec polski nr 15 

(można dokonać transkrypcji do niższej tonacji) 
oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 10 minut) 

 

Kategoria III: 

TRĄBKA 
Mirosław Gąsieniec – Bolero  

lub 

Mirosław Gąsieniec – Tarantella 2 

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 11 minut) 

PUZON 
Joseph Haydn – Andante Cantabile 

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 11 minut) 

WALTORNIA 

Ludwig van Beethoven - Romans 

oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 11 minut) 

 



 

 4 

 

TUBA 
Joseph Haydn – Andante Cantabile 

(można dokonać transkrypcji do niższej tonacji) 
oraz program dowolny wybrany przez nauczyciela  

(łączny czas wykonania: do 11 minut) 

 

 

UWAGA: Utwory obowiązkowe należy wykonywać z pamięci! 

 

5. Jury, powołane przez Dyrektora CEA w Warszawie, oceniać będzie: 

- prawidłowość aparatu gry, 

- właściwą realizację zapisu nutowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

brzmienie, intonację, artykulację, umiejętności techniczne, 

- interpretację wykonywanych utworów, 

- odpowiedni dobór programu. 
 

6. Prezentacje uczestników Konfrontacji oceniane będą w skali 25-punktowej. 

    Laureatami są zdobywcy miejsc (w tym Grand Prix): 

    - Laureatem Grand Prix zostaje uczestnik, który otrzymał 25 pkt. 

    - Laureatem I miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 24 pkt. 

    - Laureatem II miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 23 pkt. 

    - Laureatem III miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 22 pkt. 

Jury może nie przyznać którejś z nagród. 

Jury wyróżnia uczestników Konfrontacji, którzy otrzymali 21 pkt. 

Jury może wyróżnić dowolną liczbę uczestników Konfrontacji oraz ich 

nauczycieli i pianistów-akompaniatorów. 

Laureaci Konfrontacji otrzymują uprawnienia, o których mowa odpowiednio        

w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub przepisach wydanych                 

na podstawie art. 162 tej ustawy. 

 

7. Decyzje Jury są ostateczne. 
 

8. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. 
 

9. W Konfrontacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie członków Jury. 
 

10. Koszty podróży i pobytu ucznia, nauczyciela i akompaniatora ponoszą 

szkoły delegujące uczestników 

 

11.  

a) Zgłoszenia należy kierować elektronicznie na dokładnie wypełnionych 

kartach zgłoszenia do dnia 20 lutego 2021 r. 

 

b) Nagrania występów należy kierować elektronicznie do dnia 03 marca 2021 r. 
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(zgodnie z zapisami punktu 18 Regulaminu – Zasady realizacji nagrań) 

 

na adres e-mail: psmolawa@poczta.onet.pl 

 

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku, kiedy liczba uczestników przekroczy możliwości organizatora 

lista uczestników zostanie zablokowana przed podanym powyżej terminem. 
 

12. uchylony 

 

13. Laureaci I nagród w poprzedniej edycji nie mogą wziąć udziału  w tej samej 

kategorii  wiekowej.  

 

14. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewidziane są 

nagrody finansowe. O przydziale nagród decyduje Jury. 

Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną przesłane uczestnikom przez 

organizatorów drogą pocztową. 

 

15. Ogłoszenie wyników konkursu – lista Laureatów zostanie umieszczona na 

stronie internetowej w terminie do 19 marca 2020 r. 

 

16. uchylony 

 

17. uchylony 

 

 

 

 

 

18. Zasady realizacji nagrań: 

a) w celu wzięcia udziału w Konfrontacjach należy w terminie do dnia 03 marca 

2021 r. przesłać mailem, na adres psmolawa@poczta.onet.pl JEDEN LINK 

odsyłający do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube. Nadesłanie więcej 

niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. 

b) Nagranie musi być „niepubliczne”, mieć wyłączoną możliwość 

komentowania oraz oceniania. 

c) Przesłanie linku do nagrania uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na upublicznienie nagrania oraz udostępnienie go na stronie konkursowej. 

d) Nagranie powinno być wykonane i zamieszczone na możliwie wysokiej 

jakości (preferowana jakość to 1080p)  

e) W tytule nagrania należy zawrzeć: XXIX KID – imię i nazwisko uczestnika – 

szkołę. 

f) W opisie nagrania powinien zostać wypisany program w kolejności 

wykonywania, kategoria i grupa wiekowa. 

g) Wykonane nagranie musi spełniać następujące warunki: 

- Nagrania musi obejmować całość występu, bez przerw montażowych. 

- Nagranie nie może być poddane edycji, tzn. należy dokonać rejestracji 

wykonania wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w jej trakcie. 

- Nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery, w planie ogólnym 

mailto:psmolawa@poczta.onet.pl
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obejmującym wszystkich uczestników ze szczególnym uwzględnieniem aparatu 

gry (włączając pianistę-akompaniatora). 

- Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program,            

z odległości umożliwiającej identyfikację uczestników. 

- Dopuszcza się wykonanie nagrania w dowolnych warunkach lokalowych, 

uwzględniając warunki akustyczne umożliwiające obiektywną oceną wykonania 

przez Jury. 

- Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznych mikrofonów w celu poprawy 

jakości audio, jednak muszą być one podczas nagrania podłączone do kamery. 

Dołączenie nagrania audio do obrazu w procesie post-produkcji może stanowić 

podstawę do dyskwalifikacji uczestnika. 

- Procedura i instrukcja przekazywania nagrań stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 
 


