
5. Spotkania Oboistów - Gdynia 2021 

REGULAMIN 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem 5. Spotkań Oboistów jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta 

Noskowskiego w Gdyni.  

2. 5. Spotkania Oboistów odbędą się w dniach 26-27 listopada 2021 r. i są kierowane do 

uczniów i nauczycieli klas oboju szkół muzycznych I i II stopnia z regionu Polski 

północnej (zasięg makroregionalny). 

3. Cele 5. Spotkań Oboistów: 

• podnoszenie poziomu nauczania gry na oboju poprzez konfrontację osiągnięć uczniów, 

• promocja uczniów najzdolniejszych,  

• popularyzacja oboju,  

• aktywacja i integracja środowiska oboistów, 

• wymiana doświadczeń pedagogów. 

4. Program Spotkań obejmuje:  

• przegląd dla uczniów w formie koncertu, 

• warsztaty obojowe, wykłady, konsultacje, 

• wystawy instrumentów, wydawnictw i akcesoriów muzycznych 

• Koncert  Finałowy. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy przeglądu występują i będą oceniani w dwóch grupach: 

• grupa I – uczniowie szkoły muzycznej I stopnia  

• grupa II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia 

2. Uczniowie będą oceniani w zakresie realizacji programu klasy do której uczęszczają z 

uwzględnieniem wieku i ilości lat nauki.   

3. Uczestnicy przeglądu wykonują program: 

1) etiuda o charakterze kantylenowym i miniatura solo lub z akompaniamentem  

lub 

2) dwie etiudy w tym jedna o charakterze kantylenowym 

lub 

3) dwie miniatury  

zachowując czas regulaminowy:  

• grupa I - do 7 min 

• grupa II - do 15 min 

4. Czas prezentacji należy liczyć od wejścia do zakończenia występu.  

5. Program można wykonać z nut.  

6. Warsztaty będą prowadzone przez Jurorów. 

7. Szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów.  Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje 

kolejność zgłoszeń.                     

8. Wpisowe za udział w Spotkaniach wynosi 150 zł.  

Wpłata na konto nr:  07 1440 1026 0000 0000 0415 9063                                         

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni                                                                              

ul. Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia                                                                                                  

tytułem: wpisowe na  5. Spotkania Oboistów – imię i nazwisko uczestnika 



9. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.   

10. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki. 

 

REGULAMIN JURY PRZEGLĄDU 

1. Uczestników przeglądu oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. 

2. Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów. 

3. Uczniowie otrzymują: 

Dyplom Laureata za I miejsce za uzyskanie co najmniej 23 pkt 

Dyplom Laureata za II miejsce za uzyskanie co najmniej 22 pkt 

Dyplom Laureata za III miejsce za uzyskanie co najmniej 21 pkt 

Dyplom za Wyróżnienie I st. za uzyskanie co najmniej 20 pkt  

Dyplom za Wyróżnienie II st. za uzyskanie co najmniej 19 pkt 

Dyplom Uczestnictwa  za uzyskane poniżej 19 pkt 

4. Ponadto zostaną przyznane Nagrody Specjalne:  

• Grand Prix, 

• za najlepsze wykonanie etiudy o charakterze kantylenowym, 

• za najlepsze wykonanie miniatury, 

• dla najmłodszego Laureata, 

• dla najmłodszego Uczestnika. 

5. Ocena jest jawna. Na prośbę uczestnika, nauczyciela lub dyrektora szkoły punktacja 

będzie dostępna u organizatora po zakończeniu wydarzenia.  

6. Lista laureatów  i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

7. Nauczyciele uczniów laureatów otrzymują dyplomy za przygotowanie ucznia/uczniów. 

8. Szczególnie wyróżniającym akompaniatorom Jury przyznaje dyplomy za wyróżniający 

akompaniament. 

9. Obrady Jury są tajne i jego decyzje są ostateczne. 

 

 TERMINY 

1. Termin: 26-27 listopada 2021 r.  

2. Miejsce: Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni,  

3. Adres: 81 – 402  Gdynia, ul. Biskupa Dominika  13a 

4. Tel./fax  58  622 06 33,  mail: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl 

5. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na www.szkolamuzgdynia.pl/konkursy    

od 1.10  do 10.11. 2021 r.  włącznie.            

6. Potwierdzenie wpłaty do 15.11.2021 na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl 

7. Próby akustyczne  po uzgodnieniu z organizatorem.                                                                                                                     

8. Harmonogram wydarzenia  na stronie szkoły - 20 listopada 2021 r.  

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w tradycyjnej formie  

z powodu pandemii, organizatorzy rozważą możliwość przeprowadzenia go  

w  formie hybrydowej.  

Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do koordynatora 5. Spotkań Oboistów  

Jolanta Kowalczyk tel. 507 079 077,  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl  
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