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IV WARSZAWSKI FESTIWAL  
MINIATURA MUZYCZNA NA INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE I  BLASZANE 2021 

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia  

1 maja - 10 czerwca 2021 r.  

EDYCJA ONLINE 

 

Regulamin 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem IV Warszawskiego Festiwalu Miniatura Muzyczna na Instrumenty Dęte 

Drewniane i Blaszane 2021 jest Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji  w Zespole Państwowych 

Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie. 

2. Współorganizatorami są:  

• Fundacja  Muzyka-Talent-Pasja 

• Rada Rodziców przy ZPSM nr 4 w Warszawie 

3. Tegoroczna edycja Festiwalu przeprowadzona będzie online. Wszelkie informacje umieszczane 

będą na stronie internetowej Szkoły w zakładce Festiwalu.   

4. Festiwal odbędzie się w dniach 1 maja - 10 czerwca 2021 r. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2021 r., a dyplomy i nagrody zostaną wysłane do  

15 czerwca 2021 r.  

6. Najważniejsze cele Festiwalu, to:   

• promocja osiągnięć uczniów klas instrumentów dętych,                                          

• popularyzacja instrumentów dętych  wśród dzieci i młodzieży, 

• prezentacja wartościowej literatury muzycznej pod względem dydaktycznym  
i artystycznym, 

• umożliwienie młodym muzykom zdobycia nowych doświadczeń oraz sprawdzenia swoich 

umiejętności wykonawczych w warunkach konkursu online.   

7. Festiwal jest jednoetapowy i odbędzie się w formie prezentacji nagrań wideo uczestników. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Festiwalu  

1. Uczestnicy Festiwalu będą klasyfikowani w grupach wiekowych: 

I grupa -  uczniowie 1 klasy cyklu 6-letniego szkół muzycznych I st., 

II grupa - uczniowie 2 klasy cyklu 6-letniego oraz  1 klasy cyklu 4-letniego  
                 szkół muzycznych I st. , 

III grupa - uczniowie 3 i 4  klasy cyklu 6-letniego oraz  2 i 3 klasy cyklu 4-letniego  
                  szkół muzycznych I st., 

IV grupa - uczniowie 5 i 6 klasy cyklu 6-letniego oraz 4 klasy cyklu 4-letniego  
                   szkół muzycznych I st., 

V grupa - uczniowie I-III klasy szkół muzycznych II st. oraz 7 i 8 klasy w OSM I st.,  

VI grupa - uczniowie IV-VI klasy szkół muzycznych II st.   

2. Czas trwania występu: 

Grupy I-III -  do 5 minut, 
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Grupy IV-V  - do  7 minut,  

Grupa VI - do 10 minut. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania dowolnej miniatury/miniatur z pamięci  

z towarzyszeniem fortepianu lub solo. Akompaniament może być odtworzony z nagrania.  

4. Warunkiem uczestnictwa jest nagranie prezentacji z jednej kamery, tak aby była widoczna 

sylwetka grającego. Nagranie nie może być poddane obróbce ani montażowi (niedopuszczalne 

są cięcia pomiędzy utworami). 

5. Film z nagraniem  należy umieścić w jednym pliku na portalu YouTube  i oznaczyć jako 

niepubliczny. W tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika, wiek i grupę, a w opisie zamieścić 

wykonywany program.  

6. Czas trwania występu  nie może być przekroczony. 

7. Link do nagrania należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym, a także przesłać pocztą 

elektroniczną wraz ze zgłoszeniem. 

8. W Festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie  Jurorów. 

9. Laureaci pierwszych miejsc oraz Grand Prix poprzedniej edycji  nie mogą brać udziału w Festiwalu 

w tej samej kategorii wiekowej.  

 

§ 3. Jury i ocena uczestników 

1. Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów: 

Małgorzata Lange-Banaś 

Jan Harasimowicz 

Tomasz Kacprzak 

Zenon Kitowski 

2. Punktacja będzie ustalona odrębnie dla każdej grupy wiekowej w skali 1-25 pkt.  

3. Decyzje Jury są niepodważalne. 

4. Jury może przyznać GRAND PRIX dla najlepszego uczestnika Festiwalu, odrębnie w grupie 

instrumentów drewnianych i blaszanych. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa przesłane wyłącznie drogą  elektroniczną 

na podany w zgłoszeniu adres e-mail.  

6. Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy oraz nagrody pocztą tradycyjną. Będą one wysyłane  

do szkół laureatów do dnia 15 czerwca 2021 r.  

7. Przewidziana jest możliwość uzyskania komentarza metodycznego Jurora reprezentującego 

grupę instrumentów drewnianych lub blaszanych poprzez e-mail lub w rozmowie telefonicznej. 

O formie komentarza zadecydują poszczególni jurorzy. Komentarze można uzyskać w dniach  

10-15 czerwca 2021 r.  

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2021 r. poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronie 

internetowej www.szymanowski.edu.pl  w zakładce Festiwalu.   

 

 

 

http://www.szymanowski.edu.pl/
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§ 4. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia, które musi zawierać: 

• podpisany formularz zgłoszeniowy (wg wzoru), 

• link do nagrania,    

• podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku 

(wg wzoru),  

• potwierdzenie wpłaty wpisowego.    

2. Zgłoszenia instrumentów dętych drewnianych należy wysyłać na adres:  

zgloszenia_drewniane@szymanowski.edu.pl  

3.  Zgłoszenia instrumentów dętych blaszanych należy wysyłać na adres:    

 zgloszenia_blaszane@szymanowski.edu.pl 

4. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie od 1 maja do 1 czerwca 2021 r.  

5. Liczba uczestników jest ograniczona; o uczestnictwie w konkursie zadecyduje kolejność 

zgłoszeń. 

6. Koszt wpisowego wynosi 90 zł.  Wpłaty należy dokonać na konto:   

Fundacja Muzyka-Talent-Pasja 

ul. Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa 

nr konta 12 1320 1104 3036 1607 2000 0002 

Tytuł przelewu:  Miniatura Muzyczna 2021 + imię i nazwisko uczestnika 

Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

7. Zgłoszenie udziału w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

8. Druki formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych zgód są do pobrania na stronie internetowej 

ZPSM nr 4 im K. Szymanowskiego www.szymanowski.edu.pl w zakładce Festiwalu.  

9. Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu zawartych w karcie zgłoszenia jest 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie. 

 

Informacji na temat Festiwalu udzielają:  

Dorota Żołnacz: tel. 600-451-536, d.zolnacz@szymanowski.edu.pl  - dęte drewniane   

Krzysztof Specjał: tel. 601-072-432, k.specjal@szymanowski.edu.pl - dęte blaszane. 
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