
LUXPIANO

KONKURS PIANISTYCZNY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

(64-980) Trzcianka  

14 - 15 czerwca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna „Legato” z Trzcianki przy udziale salonu pianin i

fortepianów „Luxpiano”. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży i będzie przeprowadzony w trzech grupach 

wiekowych.

I grupa: klasy I - II c.6 oraz I klasa c.4

II grupa: klasy III - IV c.6 oraz II klasa c.4

III grupa: klasy V - VI c.6 oraz klasy III - IV c.4

3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.06.2018 r. 

4. Karta zgłoszenia uczestnika konkursu dostępna jest do pobrania pod linkiem poniżej

http://luxpiano.pl/wp-content/uploads/2018/04/konkurs-pianistyczny.pdf

5. Kartę należy wypełnić drukowanymi literami.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w kwocie 50 PLN

6. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy: Legato s.c. ul. 27stycznia 85a 64-980 Trzcianka 

nr konta: 36 1240 3741 1111 0010 5601 0582 tytułem: konkurs pianistyczny + imię i nazwisko 

uczestnika 



7. Zgłoszenia udziału należy przesyłać elektronicznie na adres mailowy: 

grzegorzpianista@gmail.com lub tradycyjnie pocztą na adres: Grzegorz Rychlik ul. 27 stycznia 85a 

64-980 Trzcianka

8. W przypadku rezygnacji z występu wpisowe nie podlega zwrotowi.

9. Przed konkursem organizator wylosuje literę  alfabetu od której  rozpoczną się przesłuchania. 

10. Organizatorzy powołują członków jury. Decyzje jury są ostateczne.

11. Przesłuchania konkursowe odbędą się w salonie pianin i fortepianów w Trzciance (64-980) przy

ul. 27 stycznia 85a na fortepianie marki Yamaha

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia i 

promocji konkursu jak również na emisję swoich występów.

13. Dla laureatów przewidziane są nagrody. 

14. Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników. Koszty z tym związane pokrywają uczestnicy 

konkursu.

15. Chętnie odpowiemy na pytania mailowo: grzeogrzpianista@gmail.com lub telefonicznie pod nr 

telefonu +48 516 179 624

mailto:grzegorzpianista@gmail.com
mailto:grzeogrzpianista@gmail.com


REPERTUAR KONKURSOWY

I GRUPA 

- 2 utwory o kontrastowym charakterze - czas występu nie dłuższy niż 6 minut

II GRUPA 

- 3 utwory w tym jeden w stylu klasycznym (np. sonatina, rondo, wariacje) - czas występu nie 

dłuższy niż 10 minut

III GRUPA 

- 3 utwory w tym jeden w stylu polifonicznym - czas występu nie dłuższy niż 12 minut
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

imię i nazwisko.......................................................................................................................................

data urodzenia.........................................................................................................................................

klasa........................................................................................................................................................

grupa.......................................................................................................................................................

nazwa szkoły...........................................................................................................................................

adres........................................................................................................................................................

telefon.....................................................................................................................................................

e-mail......................................................................................................................................................

imię i nazwisko nauczyciela...................................................................................................................

Wykonywany program (imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu)

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Akceptuję warunki regulaminu konkursu

Podpis nauczyciela                                            pięczęć szkoły

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Legato s.c. ul. 27 stycznia 85a 64-980 
Trzcianka NIP 763-212-76-26 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997[Dz. U. Nr 133 
poz.883]


