
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina 

34 – 400 Nowy Targ, ul. Parkowa 12 
tel.: (18) 264-98-61 

www.psm.nowytarg.pl 
e-mail:psm@nowytarg.pl 

 
 
 
 

XII KONFRONTACJE            
   INSTRUMENTÓW DĘTYCH – NOWY TARG 2022 

 
 
 

R E G U L A M I N 
  

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

Nowy Targ, dnia 3 marca 2022 r. 

 
 
 
 



Organizatorzy: 
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu 

Stowarzyszenie PRO MUSICA 

 

R E G U L A M I N 

 

CEL PRZEGLĄDU 
 

1. Celem przeglądu jest umożliwienie młodym adeptom sztuki konfrontacji własnych 

umiejętności. 

2. Podnoszenie poziomu sztuki wykonawczej w grze na instrumentach dętych. 

3. Wymiana doświadczeń pedagogicznych. 

4. Popularyzacja instrumentów dętych. 

 

MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU 

 

1. Przesłuchania odbędą się w sali koncertowej i kameralnej w PSM I i II stopnia 

w Nowym Targu przy ulicy Parkowej 12, dnia 3 marca 2022 roku.  

2. Do tegorocznej edycji konkursu zostało zaproszone następujące jury:  

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk (puzon) – przewodniczący,  

prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski (saksofon), 

prof. dr hab. Roman Widaszek (klarnet), 

prof. dr hab. Piotr Pyc (obój), 

dr Bartosz Gaudyn (trąbka)  

mgr Karina Kandzia-Maniak (flet), 

3. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I st. w następujących 

specjalnościach: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon + 

tuba+ sakshorn + eufonium 

4. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach: 

 a) grupa I: uczniowie urodzeni w 2011 i młodsi, 

b) grupa II: uczniowie urodzeni w 2010 i starsi  

5. Prezentacje będą oceniane przez Jury w dwóch komisjach: 

 Komisja nr 1 - flet, obój, klarnet, fagot – sala kameralna 

Komisja nr 2 - saksofon, trąbka, waltornia, puzon +tuba + sakshorn + eufonium – sala 

koncertowa 

6. Program powinien zawierać: 

dwa utwory z akompaniamentem (dopuszczalne wykonanie  dwóch części utworu  

cyklicznego)  lub etiuda i utwór z akompaniamentem  
 Czas trwania prezentacji:  

 grupa młodsza od 3 do 6 minut; 

 grupa starsza od 5 do 8 minut 

 W przypadku przekroczenia limitu czasu prezentacje będą przerywane. 

7. Całość programu należy wykonać z pamięci.  

8. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii i specjalności otrzymują 

dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów, jury przewiduje również 

przyznanie wyróżnień. 



9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

10. Zgłoszenie uczestników wraz z potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać 

w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2022 r. na formularzu online 

zamieszczonym na stronie szkoły w zakładce Rejestracja do XII Konfrontacji 

Instrumentów Dętych  

11. Szczegółowy harmonogram przesłuchań dostępny będzie na stronie internetowej 

szkoły: www. psm.nowytarg.pl po 21 lutym 2022 roku. 

12. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniatorem. 

13. W trakcie trwania konkursu oraz po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród, możliwe 

konsultacje z Jurorami. 

14. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 120 zł od uczestnika, które należy 

wpłacać na konto :     

Stowarzyszenie PRO MUSICA 

Ul. Grel 81 B; 34 - 400 Nowy Targ 

98 1240 1574 1111 0010 6984 5070 

 

15. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

16. Konkurs odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 

wytycznych GIS. Gdyby sytuacja związana z epidemią uniemożliwiła 

przeprowadzenie konkursu zostanie on odwołany.  

17. Obowiązuje limit uczestników. Szkoła zastrzega sobie prawo do wcześniejszego, 

przedterminowego zamknięcia formularza online jeśli limit uczestników zostanie 

osiągnięty. 

18. Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają  szkoły delegujące. 

19. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy  

konfrontacje@psm.nowytarg.pl 

 

 
 

 

Sponsorzy: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


