
  Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu   
Waltornistów im. prof. E. Golnika w Łodzi 

 
 
 

1. Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Waltornistów jest Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi 

 
2. Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Opiekę merytoryczną sprawuje Katedra 
Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej w Łodzi. 

 
 
3. Celem Konkursu jest: 

- wyłonienie najlepszych młodych instrumentalistów, 
- podnoszenie poziomu kształcenia w zakresie gry na waltorni, 
- konfrontacja osiągnięć uczniów i studentów, 
- dokonanie przeglądu poziomu nauczania, 
- wzajemna wymiana doświadczeń uczestników Konkursu i ich pedagogów. 

 
4. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci  
       i absolwenci Akademii Muzycznych. 
 
5. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: 

 
- młodzieŜowej ( uczniowie szkół muzycznych II st.), 
- otwartej ( studenci Akademii Muzycznych oraz absolwenci do lat 30). 

 
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch etapach dla kategorii młodzieŜowej oraz 

trzech dla kategorii otwartej.  
     Kolejność, w jakiej uczestnicy będą występowali, zostanie ustalona drogą losowania  
     przed rozpoczęciem Konkursu. 
 
7. Wszystkie przesłuchania będą otwarte dla publiczności. 
 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania archiwalnych nagrań przesłuchań 

konkursowych oraz koncertu laureatów. 
 

9. Oceny uczestników Konkursu dokona Jury powołane przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

 
10. Przewidywane nagrody w Konkursie: 

 
→ Grand Prix  – instrument, 
 
→ nagrody pienięŜne. 
 

11. Rozdziału ewentualnych nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów, 
dokona Jury. 



 
12. Poziom uczestników Konkursu oceniany jest w skali od 10 do 25 punktów. 

 
13. Decyzje Jury są ostateczne. 

 
14. Laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w uroczystym koncercie 

organizowanym na zakończenie Konkursu. 
 

15. Zgłoszenia do udziału w Konkursie naleŜy przesłać do dnia 30 września 2009 r. na 
specjalnym formularzu, dołączonym do niniejszego regulaminu, na adres szkoły: 

 
Ogólnokształcącą Szkoła Muzyczna I i II st. 

im. H. Wieniawskiego w Łodzi 
Ul. Sosnowa 9 
93-102 Łódź 

       
      KaŜdy uczestnik winien uiścić opłatę wpisową w wysokości 100 zł. 
      Wpłaty naleŜy dokonać na konto szkoły: 
       60101013710018181391500000 
 
16. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: sekretariat szkoły oraz 

kierownik artystyczny- Marek Medyński ( tel. 605-222-792, e-mail: 
m.medynski@wp.pl); 
Strona internetowa szkoły www.muzyczna.neostrada.pl 
Portal internetowy www.waltornia.pl 
 

 
 
 
 


