
Regulamin 

X Spotkań Pianistycznych „Z tańcem przez świat”

1. Organizatorem Spotkań Pianistycznych z TAŃCEM PRZEZ ŚWIAT jest Państwowa 

Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie – sekcja 

fortepianu.

2. Celem spotkań jest:

- propagowanie znajomości tańców i ich stylowości

- konfrontacja umiejętności uczniów

- motywowanie do pracy poprzez współzawodnictwo

- edukacja teoretyczno-praktyczna (wykład dr hab. Mirosław Gąsieniec „Stylizacja 

tańców i prezentacja swoich kompozycji w szkolnictwie muzycznym I st.” z AM we 

Wrocławiu)

3. W spotkaniach biorą udział uczniowie klas: III, IV, V, cyklu sześcioletniego 

oraz II i III cyklu czteroletniego szkół publicznych i niepublicznych.

4. Uczestnicy zobowiązani są zaprezentować dwa tańce dowolnej epoki, 

w tym jeden kompozytora polskiego. Utwory powinny kontrastować ze sobą, oraz 

zawierać cechy charakterystyczne konkretnego tańca.

5. Utwory należy wykonać z pamięci i przesłać jako wideo w formie linku, które 

powinno być poprzedzone krótką zapowiedzą słowną.

6. Nagranie musi zawierać kompletny materiał w następującej kolejności: 

a) zapowiedź (imię i nazwisko, klasa, program, zwięzła charakterystyka obu tańców).

b) wykonanie utworów

 Film musi być nagrany w poziomie, jako jedna całość, również każdy utwór musi być

nagrany w całości, dopuszcza się jednak połączenie (montaż) dwóch oddzielnych 

nagrań każdego utworu, nagranie musi ujmować całą sylwetkę wykonawcy najlepiej 

od strony prawego profilu aby widać było pracę obu rąk oraz realizację pedalizacji 

(prosimy upewnić się przed wysłaniem nagrania, że ujęcie nie jest zrealizowane w 

lustrzanym odbiciu). 

7. Poziom prezentacji będą oceniać nauczyciele fortepianu szkół muzycznych I st. i II st. 

pod przewodnictwem dr hab. Mirosława Gąsieńca. 



8. Ocenie podlegają:

- dobór utworów

- wyraz artystyczny

- wierność stylistyczna

- poziom merytoryczny prezentacji

9. Kartę zgłoszenia uczestnika wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowej, zgody na 

przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz linkiem nagrania 

należy wysłać na adres szkoły (drogą pocztową lub e-mailową) najpóźniej do dnia  

14.04.21 r.* W formularzu należy podać link do nagrania zamieszczonego wcześniej 

na platformie YouTube jako film niepubliczny.

PSM I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej

ul. Rynek 12

55-200 Oława

e-mail: psmolawa@poczta.onet.pl

tel. kontaktowy: Joanna Kassie-Kościukiewicz 691-564-042, 

Michał Kościukiewicz 607-241-089

10. Planowany termin X Spotkań pianistycznych to 21.04.21 r.*

11. Są przewidziane nagrody za najlepsze wykonania oraz dyplomy dla każdego 

uczestnika.

12. Wpisowe 30,00 zł płatne przelewem na konto:

Rada Rodziców BS Oława 44 9585 0007 0010 0000 0404 0001

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika w Spotkaniach. 

Wysłanie zgłoszenia na Spotkania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Spotkań.

*W związku z ogłoszonym przez rząd „lockdownem”, oraz na prośbę nauczycieli 

organizatorzy wydłużyli termin przesyłania nagrań do dnia 26.04.21 r. 

Planowany termin przesłuchań zostaje przesunięty na 29.04.21 r.


