
REGULAMIN 
VI KOZIENICKI FESTIWAL  

INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH 
O NAGRODĘ ŚW. MIKOŁAJA 

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia 

1. 

 
Festiwal odbędzie się w dniu 3 grudnia 2022 roku w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Kozienicach, Centrum Kulturalno - Artystyczne, ul. Warszawska 29. 
 

2. 

 
Kozienicki „Festiwal o Nagrodę św. Mikołaja” jest organizowany przez: 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Kozienicach 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach KANON 
Radę Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach 
 

3. 

 
Cele Festiwalu: 
- motywowanie uczniów do gry na instrumentach dętych blaszanych 
- podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych 
- popularyzowanie instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i młodzieży 
- stwarzanie uczniom możliwości zdobywania nowych doświadczeń estradowych  
oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych. 
 

4. 
 
Festiwal jest jednoetapowy i odbędzie się w formie występu publicznego. 
 

5. 

 
Uczestnicy festiwalu klasyfikowani będą w następujących grupach: 
DZIAŁ DZIECIĘCY 
I grupa – uczniowie klas I-III 
II grupa – uczniowie klas IV-VI 
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY 
III grupa – kl. I-II 
IV grupa – kl. III-IV  
 

6. 

 

Uczestnik jest zobowiązany do wykonania z pamięci dowolnego jednego utworu lub 

dwóch kontrastujących ze sobą  części utworu cyklicznego z towarzyszeniem fortepianu 
lub solo (grupa I – czas: do 3 min, grupa II – czas: do 4 min; grupa III – czas: do 3 min; 
grupa IV – czas: do 5 min). 
 

7. 
 
Harmonogram występów festiwalowych zostanie sporządzony przez organizatora. 
 

8. 
 

 
Uczestników Festiwalu oceniać będzie JURY według skali od 1-25 pkt. 
Punktacja będzie odrębna dla poszczególnych grup wiekowych. 
Rozdanie dyplomów, nagród oraz spotkanie jurorów z wykonawcami i pedagogami 
odbędzie się po zakończeniu przesłuchań. 
Jury przewiduje przyznanie nagrody GRAND PRIX dla najlepszego uczestnika Festiwalu. 
 



9. 

 
Uczestnicy Festiwalu zwolnieni są z opłaty wpisowego. 
Św. Mikołaj zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do skontaktowania się  
z nim - tel: (048) 614 50 82, poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 16.00 !!! 

 

10. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 27 listopada 2022 roku 
Karta zgłoszenia jest dostępna w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Kozienicach lub na stronie internetowej szkoły: muzycznakozienice.pl w zakładce 
„Festiwal o Nagrodę św. Mikołaja”. 
Zgłoszenia można przesłać: 
- pocztą elektroniczną na adres: konkurs@muzycznakozienice.pl 
- zwykłą pocztą na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach 
                                               ul. Warszawska 29 
                                               26-900 Kozienice 
UWAGA !!! 
O uczestnictwie w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. 
 
PRZESŁANIE NIEKOMLETNEJ KARTY ZGŁOSZENIA (bez podpisów i wszystkich 
wymaganych danych) JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA. 
 
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA PRZESŁANE PO WYZNACZONYM TERMINIE. 
 

11. 
 
Zgłoszenie udziału w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 

12. 
 
Koordynator Festiwalu: Kamil Żarnecki  tel. 507 354 562 
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