
 

 

IX   GDYŃSKIE  SPOTKANIA  KONTRABASOWE 

 

„ Technika i muzykalność „ 
 

R E G U L A M I N 

 

1. Organizatorem IX Gdyńskich Spotkań Kontrabasowych „Technika        

i muzykalność” jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni. 
Pomysłodawcą jest mgr Jadwiga Moskal. Osobami odpowiedzialnymi 
za organizację Spotkań są mgr Jadwiga Moskal oraz mgr Klaudia 

Karbowiak. 
 

2. IX Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe odbędą się 7 lutego 2022 r.,       
o godz. 15:00 w sali koncertowej SM I i II st w Gdyni. 

 

3. Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe odbywają się cyklicznie co 2 lata  
(w roku 2020 Konkurs został zawieszony ze względu na zagrożenie 
COVID-19). Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń i integrację 

uczniów oraz pedagogów szkół muzycznych I stopnia regionu 
pomorskiego. 

 
4. Konkurs jest jednoetapowy, skierowany do wszystkich uczniów klas 

kontrabasu ze szkół muzycznych I stopnia. 

 
5. Cele konkursu: 

 prezentacja aktualnego poziomu kształcenia w zakresie gry na 
kontrabasie w regionie pomorskim, 

 określenie kierunków i metod kształcenia służących podniesieniu 
poziomu nauczania w szkołach muzycznych I stopnia, 

 wymiana doświadczeń i integracja pedagogów z różnych ośrodków 
muzycznych, 

 propagowanie i popularyzacja kontrabasu, 

 poszerzenie znajomości literatury kontrabasowej wśród uczniów           

i pedagogów. 
 

6. W Spotkaniach mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych I st. 
bez względu na stopień zaawansowania. 
Ilość lat nauki na kontrabasie stanowi podstawowe kryterium 

porównawcze.     
       

7. Uczestnicy Spotkań wykonują dwa utwory:  

 jeden utwór o charakterze technicznym (etiuda, ćwiczenie, itp.), 

 jeden utwór dowolny (z akompaniamentem lub bez) zawierający 
elementy ekspresji muzycznej). 

Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania 
programu z pamięci.  
 

8. Spotkania mają charakter konkursu i są oceniane przez powołaną 
Komisję, której decyzje są ostateczne. 

 

9. Wszyscy uczestnicy Spotkań otrzymują pamiątkowe dyplomy,  
a szczególnie wyróżniający się - drobne upominki.  

 
 
 

 



 
 

 
10. Formularze zgłoszenia na konkurs i oświadczenia RODO dostępne 

będą od dnia 10.01.2022 r. na stronie internetowej 
www.szkolamuzgdynia.pl w zakładce „Konkursy”. 

 Zgłoszenia należy przesłać do dnia 24 stycznia 2022 r. 
 

11. Szkoła zgłaszająca udział w IX Gdyńskich Spotkaniach 
Kontrabasowych wpłaca na niżej podane konto kwotę 50,- za każdego 
uczestnika:    

 
Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego 

w Gdyni 

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063 

z dopiskiem:  Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszty podróży uczestnicy Konkursu 
pokrywają we własnym zakresie. 
 

12. Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Moskal – koordynator     
 konkursu 

       telefon: 880-303-321 

    e -mail: j.moskal@sm.edu.gdynia.pl 
 

13. Konkurs odbywać się będzie wyłącznie stacjonarnie. 
 

W razie odwołania Konkursu ze względu na zagrożenie 
bezpieczeństwa sanitarnego wpisowe zostanie zwrócone. 

 

http://www.szkolamuzgdynia.pl/
mailto:j.moskal@sm.edu.gdynia.pl

