
Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego 

„Zaczarowany Fortepian” – edycja 2018 

18 maja, Gminne Centrum Kultury w Łajskach 

 

 

1. Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany fortepian” jest ogólnopolską imprezą dla młodych 

pianistów, nieuczęszczających do szkół muzycznych i niebędących ich absolwentami. 

 

2. Organizatorem Konkursu Pianistycznego „Zaczarowany fortepian” jest Ośrodek Kultury  

w Wieliszewie. 

 

3. Celem Konkursu jest: 

- prezentacja dorobku artystycznego pianistów amatorów i ich zmotywowanie do dalszego rozwoju 

- poszerzanie znajomości literatury fortepianowej oraz wymiana pedagogicznych doświadczeń 

czuwających nad ich rozwojem instruktorów. 

 

4. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w czterech grupach wiekowych: 

grupa I – do lat 9 

grupa II – 10-13 lat 

grupa III – 14-17 lat 

grupa IV – 18+ 

 

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 maja 2018 r. w sali koncertowej Gminnego Centrum 

Kultury przy ul. Stanisława Moniuszki 2 (rog Nowodworskiej) w Łajskach. Ilość uczestników jest 

ograniczona, a o udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń: 

I grupa – 20 osób 

II grupa – 20 osób 

III grupa – 15 osób 

IV grupa – 10 osób 

 

6. Szczegółowy program konkursu wraz z godzinami prezentacji uczestników zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej www.ok.wieliszew.pl do 16 maja 2018 r.  

 

7. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie występu 

publicznego. 

 

8. W programie należy wykonać: 

- utwór prezentujący możliwości techniczne wykonawcy (jedną dowolną etiudę, wariację,  

szybką część koncertu, sonaty, itp.), 

- utwór kantylenowy. 

Oba utwory muszą pochodzić z różnych epok. 

Program powinien być adekwatny do reprzentowanej grupy wiekowej i ilości lat nauki. 

Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonania utworów jest dowolna. 

 

9. Przesłuchania odbędą się na instrumencie YAMAHA GrandTouch (fortepian elektroniczny) / 

fortepian Calisia (fortepian klasyczny). 

Do dyspozycji uczestników będą dostępne diwe sale prób z instrumentami klawiszowymi. 

 

10. Czas występu nie może przekroczyć: 

- 5 minut w grupie I 

- 7 minut w grupie II 

- 10 minut w grupie III i IV 

http://www.ok.wieliszew.pl/


 

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania podanych limitów czasowych.  

W przypadku przekroczenia limitu czasu Jury może zdyskwalifikować uczestnika. 

 

11. Oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez Dyrektora Konkursu – Dyrektora 

Ośrodka Kultury w Wieliszewie. Skład Jury zostanie ogłoszony (m.in. na stronie Organizatora)  

do 8 maja 2018 r. 

 

12. Jury zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień. W każdej kategorii wiekowej zostaną 

przyznane I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsc 

jak również przyznania miejsc ex equo i nagród specjalnych / Grand Prix dla największych 

osobowości Konkursu. 

 

13. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne. 

 

14. We wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Jury decyzje podejmuje Dyrektor 

Konkursu. Decyzje te są ostateczne. 

 

15. Wpisowe w wysokości 30 zł należy wpłacić na konto: 

 

PKO BANK POLSKI SA 

31 1020 1026 0000 1902 0271 2149 

 

Ośrodek Kultury w Wieliszewie 

Gminne Centrum Kultury 

Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2  

05-119 Legionowo 

 

tytułem: 

Konkurs pianistyczny „Zaczarowany Fortepian 2018” (+ imię i nazwisko uczestnika, grupa)  

 

16. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 maja (wtorek) 2018 roku. Kartę zgłoszenia wraz  

z dowodem wpłaty należy przesłać na adres kultura@wieliszew.pl 

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w trakcie konkursu nagrań audio i wideo 

oraz wykorzystywania ich do celów archiwalnych i medialnych. 

 

18. Organizator nie zwraca kosztów podróży, ubezpieczenia dokonuje uczestnik konkursu. 

 

19. Uczestnicy, nauczyciele i opiekunowie chcący skorzystać z płatnego noclegu i wyżywienia, 

proszeni są o wskazanie takiej chęci w zgłoszeniu. Miejsce zakwaterowania: Centrum 

Szkoleniowo-Konferencyjne Jachranka 73 nad Jeziorem Zegrzyńskim (około 10 km tj. 15 min 

jazdy samochodem od miejsca rozgrywania Konkursu) – nocleg 40 zł / osoba, śniadanie 15 zł, 

kolacja 20 zł, obiad 20 zł. 

 

20. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia terminu konkursu z przyczyn 

od siebie niezależnych. 

 

21. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 

22. W chwili rezygnacji uczestnika z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

 

mailto:kultura@wieliszew.pl


23. Siedziba Organizatora i dane kontaktowe: 

 

Ośrodek Kultury w Wieliszewie 

woj. mazowieckie, powiat legionowski 

siedziba: Gminne Centrum Kultury 

Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej) 

05-119 Legionowo 

tel. 22 782 20 02 

fax 22 782 22 20 

e-mail: kultura@wieliszew.pl 

www.ok.wieliszew.pl 

 

Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora: 

Instruktor Katarzyna Ignaciuk – tel. 791 593 407 

Dyrektor Dariusz Skrzydlewski – tel. 662 247 341 

 

mailto:kultura@wieliszew.pl
http://www.ok.wieliszew.pl/

