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ORGANIZATORZY 

 
 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia S. Moniuszki 

w Bielsku-Białej 

 Scandalli Polska – Zygmunt Czupryn 

 

 

 

 

CELE KONKURSU 

 Przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w zakresie sztuki 

wykonawczej 

 Poszukiwanie indywidualności w interpretacji utworów 

 Promowanie i wspieranie młodych talentów muzycznych 

 Wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych  

 Popularyzacja współczesnej twórczości akordeonowej 
  
 Integracja środowiska akordeonistów 

 Upowszechnianie muzyki w regionie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
 Jednoetapowy Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Scandalli Polska 

odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2019r. w ZPSM im. S. Moniuszki 

w Bielsku- Białej  

 

 

 Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach solistycznych: 

 

 Kategoria I: 

uczniowie klas I-III (cykl 6-letni) i I – II (cykl 4-letni) szkół 

muzycznych I stopnia – czas występu  do 5 minut. 

Program dowolny uwzględniający utwór kompozytora polskiego. 

 

 Kategoria II 

uczniowie klas IV-VI (cykl 6-letni) i III-IV (cykl 4-letni) szkół 

muzycznych I stopnia – czas występu od 10 do 12 minut. 

Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie zawierający utwór 

z kanonu muzyki rozrywkowej, spośród podanej listy:  

1. A. Murena & J. Colombo - Indifference  

2. P. Frosini – Jolly Caballero 

3. W. Własow – Disco 

4. W. Własow - Festiwal  

5. E. Rochlin – Wrzeciono 

 

 Kategoria III 

uczniowie klas I-III szkół muzycznych II st. – czas występu 

od 12 do 15 minut 

Program dowolny, zróżnicowany pod względem stylu i formy oraz 

utwór z kanonu  muzyki rozrywkowej, spośród podanej listy: 

1.  M&M. Larcande - La Grande Valse 

2. R. Galliano - Song for Joss  

3. U. Jutila – Francuska wycieczka  

 



 

 

 Kategoria IV 

uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II st. - czas występu od 17 

do 20 min. 

Program dowolny zróżnicowany pod względem stylu i formy, 

zawierający utwór z epoki przedklasycznej oraz utwór z kanonu 

muzyki rozrywkowej, spośród podanej listy: 

1. W. Własow – Bossa Nova 

2. A. Astier – Divertimento F-dur 

3. R. Galliano – La Valse a Margaux 

4. C. Thoma – Notes Vagabondes 

5. U. Jutila – Samba 

 

We wszystkich kategoriach program należy wykonać z pamięci 

 

 Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Dyrekcję 

ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku- Białej według skali punktowej 1 – 25. 

Decyzje Jury są ostateczne. 

 Kolejność występów ustalą organizatorzy w drodze losowania w trybie 

jawnym 

 Uczestnicy konkursu zobowiązani są przedłożyć komisji nuty 

prezentowanych utworów 

 Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio-wideo 

wszystkich prezentacji podczas przesłuchań konkursowych jak i koncertów 

i wykorzystania w celach promocyjnych związanych z konkursem 

 Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje 

autorskie prawa majątkowe związane z: wykonywaniem utworów podczas 

przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów, z prawami do wizerunku 

własnego utrwalonego podczas przesłuchań oraz na koncercie 

(radio, TV, Internet).  

 Eksploatacja powyższych praw będzie dokonywana za zgodą 

organizatorów konkursu. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa 



 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 31 października 

2019 roku. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, który dostępny 

będzie na stronie www.scandalli.pl/konkurs 

Jednocześnie należy przesłać organizatorom potwierdzenie dokonania opłaty 

wpisowej pocztą elektroniczną na adres: konkurs@scandalli.pl  

 Liczba uczestników konkursu ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 

 Wpisowe w wysokości 100 zł  płatne do dnia 31.10.2019r.  na konto 

bankowe: Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej 

 60 1050 1070 1000 0022 9105 2799 w tytule KONKURS 

AKORDEONOWY oraz IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 W przypadku rezygnacji uczestnika konkursu wpisowe nie podlega  

zwrotowi 

 

NAGRODY 

GRAND PRIX KONKURSU 

Scandalli Air Junior C Gold Special 

(dla uczestnika z najwyższą punktacją wyłonionego z czterech  kategorii) 

 

 Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy laureatów i nagrody 

rzeczowe (wysokiej jakości futerał twardy, futerał miękki, pasy 

akordeonowe, akcesoria) 

 O podziale nagród decyduje Jury konkursu 

 Koszty podróży, wyżywiania, zakwaterowania uczestnicy i obserwatorzy 

pokrywają we własnym zakresie 

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ I PRZESTRZEGANIE 

REGULAMINU 

http://www.scandalli.pl/konkurs
mailto:konkurs@scandalli.pl

