
VII KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH
„JUPITER 2013”

Regulamin konkursu

1. Konkurs „JUPITER 2013” jest konfrontacją wykonawczą dla uczniów szkół muzycznych 
I stopnia lub innych tego typu, urodzonych w 1998 roku lub młodszych.

2. Laureaci pierwszych miejsc w konkursie „JUPITER 2012” nie mogą brać udziału w nowej 
edycji konkursu „JUPITER 2013”

3. Konkurs jest interdyscyplinarny i obejmuje następujące instrumenty: 
• flet
• klarnet
• saksofon
• trąbka
• puzon

           Jego głównym celem jest wyłonienie indywidualności artystycznych.
4. Przesłuchania będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych:
a) grupa I - uczniowie od 12 do 15 lat (urodzeni w latach 1998 - 2001)
b) grupa II - uczniowie do lat 11 (urodzeni w roku 2002 i młodsi) 

5. Organizatorem konkursu jest  firma  Music  Info, oficjalny dystrybutor  marki  „JUPITER” 
oraz Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.

6. Konkurs  odbędzie  się  w  dniu  14  kwietnia  2013 r. w  Szkole  Muzycznej  1  st.  Nr  1  
31-462 Kraków, ul. Pilotów 51.

7. Spośród laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych 
i grupach  wiekowych  wyłoniony  zostanie  zdobywca  Grand  Prix:  instrumentu  marki 
„JUPITER®”.

8. Wpisowe na konkurs wynosi 80 złotych i nie podlega zwrotowi.
9. Warunkiem wpisania  na  listę  uczestników jest  nadesłanie  formularza  zgłoszeniowego 

wraz  z  dowodem  wpłaty  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  22  marca  2013  r. 
na adres:

Szkoła Muzyczna I st. Nr 1
im. St. Wiechowicza

ul. Pilotów 51
31-462 Kraków



Numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. Nr 1
31-462 Kraków, ul. Pilotów 51

DEUTSCHE BANK KRAKÓW
92 1910 1048 4002 9054 1131 0001

Jako  tytuł  wpłaty  należy  wpisać  imię  i  nazwisko  uczestnika  oraz  dopisek  „konkurs 
JUPITER”.

11. O kolejności występów uczestników decyduje Organizator.
12. Listę  zakwalifikowanych  osób  oraz  orientacyjny  termin  występu  można  będzie 

sprawdzić  na  tydzień  przed  konkursem  na  stronach  internetowych 
www.music.info.pl, www.wiechowicz.pl oraz www.epuzon.com.

13. Nagrodzeni  wykonawcy  mogą  zostać  zobowiązani  do  bezpłatnego  udziału 
w koncercie laureatów.

14. Jury powołane przez organizatorów dokona podziału nagród i dyplomów.
15. Planowana pula nagród wynosi około 11.000 złotych (wartość nagród rzeczowych). 
16. Jury  może  również  uhonorować  nagrodami  rzeczowymi  nauczycieli 

i akompaniatorów.
17. Wszystkie przesłuchania w ramach konkursu odbywać się będą publicznie i mogą być 

nagrywane nieodpłatnie przez organizatorów.

PROGRAM KONKURSU

1. Uczestnicy  konkursu  prezentują  repertuar  z  zakresu  muzyki  klasycznej  lub 
rozrywkowej, który powinien składać się z dwóch kontrastujących utworów lub części  
utworów.

2. Czas prezentacji nie może przekraczać:
- dla grupy I - 6 minut,
- dla grupy II - 4 minut

3. Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany.
4. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniamentem bądź solo.

Informacji o konkursie „JUPITER 2013” udzielają:

SEKRETARIAT SZKOŁY: 
codziennie w godz. 10 – 18
tel. 12 411-49-05, 12 413-74-06 fax. 12 413-84-68

oraz

MUSIC INFO Tadeusz Gmyrek tel. 603 103 445

file:///C:/Documents and Settings/Marcin/Moje dokumenty/Dropbox/Szko?a/JUPITER/www.epuzon.com
file:///C:/Documents and Settings/Marcin/Pulpit/tadziu/Tadek Dokumenty/Konursy/www.psm1.l.pl
http://www.music.info.pl/

