
Regulamin 

I SZKOLNEGO TURNIEJU  

„MINIATURA XX WIEKU” 

 
1. Celem turnieju jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów oraz propagowanie 

muzyki XX wieku. 

2. Zadaniem turnieju jest doskonalenie sztuki wykonawczej oraz podnoszenie 

odporności estradowej uczniów.  

3. Organizatorem jest zespół teorii.  

4. Szkolny Turniej „Miniatura XX wieku” ma zasięg szkolny i jest otwarty dla 

wszystkich uczniów PSM I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.  

5. Turniej odbędzie się 18. marca 2020 roku. Przesłuchania uczestników będą miały 

charakter otwarty. 

6. Turniej jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:  

 grupa I – uczniowie klas I-III/6 oraz I-II/4  

 grupa II – uczniowie klas IV-VI/6 oraz III-IV/4 

 grupa II – uczniowie szkoły muzycznej II st. 

7. Przedmiotem turnieju jest wykonanie utworu dowolnego z kręgu literatury klasycznej 

(muzyka poważna).  

8. W zakres wyboru wchodzą utwory powstałe po roku 1900, kameralne, solowe lub  

z akompaniamentem innego (niejednorodnego) instrumentu o czasie trwania do  

7 minut (dopuszcza się również transkrypcje i aranżacje).  

9. Uczestnicy będą oceniani z podziałem na dwie kategorie:  

 Kategoria I - soliści (akompaniament pedagoga) 

 Kategoria II - zespoły kameralne (przynajmniej dwóch uczniów w jednym 

utworze) 

10. W przypadku kategorii solowej (także z akompaniamentem) utwór należy wykonać  

z pamięci.  

11. W sprawach spornych decyzję podejmuje lider zespołu teorii.  

12. Zgłoszenia do Turnieju zawierające imię i nazwisko wykonawcy (wykonawców), 

imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł, obsadę i datę powstania utworu 

uczestnicy składają do sekretariatu do dnia 6. marca 2020 roku.  



13. Jury powołuje Dyrektor Szkoły.  

14. Jury ocenia grę uczestników Turnieju z podziałem na grupy, stosując punktację od  

0 – 25.  

15. Laureatami turnieju zostaną uczniowie, którzy uzyskają 21-25 pkt. (I – III miejsce )  

i 20,00-20,99 pkt. (wyróżnienie).  

16. Laureaci Turnieju otrzymają dyplomy. Jury może zdecydować o przyznaniu nagród 

laureatom Turnieju.  

17. Laureaci Turnieju zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie 

się 18. marca 2020 roku o godzinie 17.00 w auli PSM I i II st. im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Zgorzelcu 

18. Decyzje Jury są nieodwołalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


