
XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny 

pod patronatem Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 

Konin 2020  
  

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

1. Organizatorem XXI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego jest Centrum Edukacji 

Artystycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Koninie.  

 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 26-29 marca 2020  roku w auli Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie, ul. 3 Maja 50. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. 

 

4. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych i obejmuje następujący 

repertuar: 

 

Grupa I -  urodzeni  w 2007 roku  i młodsi 

 Allegro sonatowe, wariacje lub rondo kompozytora klasycznego 

 Dowolnie wybrany program zróżnicowany pod względem charakteru (co najmniej 

dwa utwory) 

czas trwania od 10 do 12 minut 

 

Grupa II -  urodzeni w 2004 roku i młodsi 

 J. S. Bach - Preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier 

 Allegro sonatowe, wariacje lub rondo kompozytora klasycznego 

 Dowolnie wybrany program zróżnicowany pod względem charakteru 

 

czas trwania 15 do 18 minut 

 

Grupa III - urodzeni w 2001 roku i młodsi 

 Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim 

 Utwór F. Chopina wybrany spośród następujących: scherza, ballady, ronda,  Wariacje  

B-dur op. 12, Bolero op. 19, Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, 

Polonez es-moll op. 26, Impromptu Fis-dur op. 36, Polonez fis-moll op. 44, Fantazja 

f-moll op. 49, Polonez As-dur op. 53, Barkarola Fis-dur op. 60 

 Dowolnie wybrany program zróżnicowany pod względem charakteru 

 

 czas trwania od 20 do 22minut 

 

UWAGA - uprzejmie prosimy o wpisanie w karcie zgłoszenia całkowitego czasu trwania 

prezentacji. 

 

 

 



5. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej. 

 

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2020 r. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną, na adres:  

sekretariat@psmkonin.pl (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Szkoły 

w zakładce Konkurs Pianistyczny)  

 

7. Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy  

we własnym zakresie. 

 

8. Kolejność występów konkursowych wylosują organizatorzy po zamknięciu listy 

zgłoszeń. 

 

9. Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Szkoły w zakładce Konkurs Pianistyczny po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

10. Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. 

 

11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie Jurorów. 

 

12. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne. 

 

13. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt. 

 

14. Jury może przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu, która uzyska 25 pkt. 

 

15. Laureaci Konkursu zobowiązani są (nieodpłatnie) wystąpić w Koncercie Laureatów. 

 

16. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną emisję fragmentów ich występów 

konkursowych przez lokalne i ogólnopolskie radio i telewizję (zastrzeżenie to dotyczy 

również Koncertu Laureatów). 

 

17. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres email: 

sekretariat@psmkonin.pl lub telefonicznie pod nr 63 242 88 24.  
 

 

Organizatorzy przewidują nagrody pozaregulaminowe: 

 

 Grand Prix dla Indywidualności Konkursu - mini recital w Ośrodku Chopinowskim  

w Szafarni. 

 Nagroda za Najlepsze Wykonanie Formy Klasycznej Ludwika van Beethovena w związku  

z 250. Rocznicą urodzin  kompozytora 

 Nagroda za Najlepsze Wykonanie Miniatury Fortepianowej Stanisława Moniuszki (dla grupy  

I i II),  proponowane nuty do pobrania w zakładce Konkurs Pianistyczny 

 Nagroda za Najlepsze Wykonanie Utworu Fryderyka Chopina (dla grupy III) 


