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Regulamin Spotkań: 

1. Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych są organizowane 

w Gostyninie w dniach 15-21 czerwca 2021r. i skierowane są do uczniów szkół muzycznych I stopnia w 

specjalnościach: trąbka, waltornia, sakshorn, puzon i tuba. 

2. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, w tym roku w   ramach spotkań 

odbędzie się konkurs młodych instrumentalistów. Przeprowadzony zostanie w formule online.  

3. Organizatorem Spotkań jest: 

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie   

               ul. J. Bema 23 09-500 Gostynin                                                        

               tel.: (+48 24) 236 02 35 

 www: http://www.msmgostynin.pl/ 

4. Cel Konkursu:  

o popularyzacja gry na instrumentach dętych blaszanych wśród dzieci  

i młodzieży,  

o prezentacja dorobku artystycznego uczniów 

o podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych. 

o Zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez możliwość nagrań repertuaru  

5. W Przesłuchaniach konkursowych uczestniczyć mogą uczniowie państwowych, społecznych oraz 

prywatnych Szkół Muzycznych I st. w kraju i za granicą uczący się gry na: trąbce, waltorni, puzonie, 

sakshornie oraz tubie.  

6. Uczestnicy Przesłuchań konkursowych klasyfikowani będą w następujących                                     

kategoriach: 

o Kat. I uczniowie kl. I działu dziecięcego  

o Kat. II uczniowie kl. II działu dziecięcego 

o Kat. III uczniowie kl. III działu dziecięcego 

o Kat. IV uczniowie kl. I działu młodzieżowego 

o Kat. V uczniowie kl. II działu młodzieżowego 

o Kat. VI uczniowie kl. IV działu dziecięcego  

o Kat. VII uczniowie kl. V działu dziecięcego 

o Kat. VIII uczniowie kl. III działu młodzieżowego 

o Kat. IX uczniowie kl. VI działu dziecięcego i kl. IV działu młodzieżowego 

 

http://www.msmgostynin.pl/


7. Konkurs jest jednoetapowy dla kategorii I i IV. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie linku do 

nagrania wraz z formularzem zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2021r.  

Kategorie II, III, V, VI, VII, VIII i IX rywalizują w dwóch etapach: 

I etap: uczestnicy wysyłają linki do nagrania wraz z formularzem zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym 

terminie do 1 czerwca 2021r. 

II etap: Do drugiego etapu konkursu dostaną się uczestnicy z osiągniętą średnią punktów 21 lub wyższą 

w  pierwszym etapie. Prezentacje konkursowe w drugim etapie odbywać się będą NA ŻYWO z 

wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.  

Każdy uczestnik, który dostanie się do drugiego etapu, otrzyma wiadomość z datą i godziną występu, 

linkiem do spotkania na platformie MS Teams oraz instrukcją dotyczącą sposobu połączenia się. Ustalona 

godzina prezentacji jest ścisła i nie podlega zmianie.  

Warunki realizacji nagrań konkursowych, przekazywania nagrania konkursowego oraz sposobu 

połączenia się online za pomocą MS Teams dostępne są w załączniku nr 1. 

8. Program konkursu:  

KATEGORIE I i IV: 

 Jeden utwór dowolny (do 3 minut) wykonywany solo, z akompaniamentem lub z nagraniem  

  Warunki realizacji nagrań konkursowych, przekazywania nagrania konkursowego oraz sposobu 

połączenia się online za pomocą MS Teams dostępne są w załączniku nr 1. 

 

Link do nagrania należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym, a także przesłać pocztą elektroniczną 

wraz ze zgłoszeniem. 

 

 

 

KATEGORIE II, III, V, VI, VII, VIII, IX 

Pierwszy etap: 

Jeden utwór dowolny (do 5 minut) wykonywany solo, z akompaniamentem lub z nagraniem 

Warunki realizacji nagrań konkursowych, przekazywania nagrania konkursowego oraz sposobu 

połączenia się online za pomocą MS Teams dostępne są w załączniku nr 1. 

 

Link do nagrania należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym, a także przesłać pocztą elektroniczną 

wraz ze zgłoszeniem. 

 



Drugi etap: 

Dowolna etiuda lub utwór solo (do 3 minut) 

Uczniowie prezentują program drugiego etapu łącząc się online (na żywo) z członkami jury poprzez 

platformę MS Teams i wykonując obowiązkowy program.  

Warunki realizacji nagrań konkursowych, przekazywania nagrania konkursowego oraz sposobu 

połączenia się online za pomocą MS Teams dostępne są w załączniku nr 1. 

9. Uczestników konkursu oceniać będzie powołane przez organizatora jury. 

10.  Jury podczas oceny bierze pod uwagę: 

o Poziom gry prezentowanych utworów (intonacja, artykulacja, technika gry) 

o Dobór repertuaru 

o Sposób interpretacji utworów 

11.  Jury ocenia w skali 1-25 pkt. Werdykt Jury jest ostateczny. 

12. Spośród wykonawców wyłonieni zostaną Laureaci oraz osoby wyróżnione. Pozostali uczestnicy 

otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

13. Członkowie Jury oceniać będą wysłane nagrania w dniach: 14-15 czerwca 2021r., wyniki I etapu 

ogłoszone zostaną najpóźniej 15 czerwca i umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. 

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, dostaną także informację na podany w 

zgłoszeniu adres e-mail. Przesłuchania drugiego etapu odbędą się 19 czerwca 2021 r.  

14. Ustala się wpisowe w wysokości:  30zł (nie podlega zwrotowi) 

Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców MSM I st. w Gostyninie: 

            Nr konta: 8790 120004 0010 1837 2001 0001 

           Tytułem:  Młoda Blacha, Imię i nazwisko uczestnika 

15. Kartę zgłoszeniową wraz z linkiem do nagrania, dowodem wpłaty wpisowego oraz oświadczeniem 

rodzica/prawnego opiekuna należy przesłać wyłącznie drogą mailową w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 1 czerwca 2021r. na adres: mlodablacha@onet.pl 

16. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku dużego 

zainteresowania, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy 

uczestników. 

17. Wszelkie pytania proszę kierować do kierowników organizacyjnych konkursu: 

Tomasz Kacprzak (puzony, tuby) – nr tel.: 510 078 171 

Krzysztof Sadowski (trąbki, sakshorny) – nr tel.: 609 929 968 

Andrzej Sumliński (waltornie) – nr tel.: 694 012 966 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

Warunki realizacji nagrań konkursowych, instrukcja przekazania 

nagrania konkursowego oraz łączności on line na platformie Teams 
 
 

Warunki realizacji nagrania konkursowego dla kategorii I i IV 
 

 

1. Nagranie powinno być zrealizowane i zamieszczone w możliwie jak najlepszej jakości, 

może być realizowane w warunkach domowych. 

2. Należy zadbać o dobre warunki dźwiękowe oraz obrazowe wykonywanego nagrania. 

3. Nagranie należy dokonać w całości bez cięć i przerw w nagrywaniu. 

4. Nagranie należy dokonać jedną nieruchomą kamerą – telefonem komórkowym  w ujęciu 

obejmującym wszystkich uczestników. 

5. Nagrania nie można w żaden sposób modyfikować. 

6. Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program  

7. Nagranie należy umieścić w serwisie YouTube zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 

regulaminem serwisu YouTube. 

8. W tytule zamieszczonego filmu w serwisie YouTube należy wpisać w podanej 

kolejności: 

[imię i nazwisko uczestnika] - III Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych  

w opisie filmu wpisać program w wykonywanej kolejności. 

9. Film musi być zamieszczony jako „Niepubliczny” z wyłączoną opcją 

komentowania i oceniania. 

10. Linki do nagrań zamieszczonych w serwisie YouTube należy przesyłać drogą elektroniczną 

na adres e-mail mlodablacha@onet.pl do dnia 1 czerwca 2021, w formularzu 

zgłoszeniowym. 
 
 
 
 
 
      Warunki realizacji nagrania konkursowego dla  Kategorie II, III, V, VI, VII, VIII i IX 
 
      ETAP I 
 
 
 

1. Nagranie powinno być zrealizowane i zamieszczone w możliwie jak najlepszej jakości, 

może być realizowane w warunkach domowych. 

2. Należy zadbać o dobre warunki dźwiękowe oraz obrazowe wykonywanego nagrania. 

3. Nagranie należy dokonać w całości bez cięć i przerw w nagrywaniu. 

4. Nagranie należy dokonać jedną nieruchomą kamerą – telefonem komórkowym  w ujęciu 

obejmującym wszystkich uczestników. 

5. Nagrania nie można w żaden sposób modyfikować. 

6. Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program  

7. Nagranie należy umieścić w serwisie YouTube zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 

regulaminem serwisu YouTube. 

8. W tytule zamieszczonego filmu w serwisie YouTube należy wpisać w podanej 

kolejności: 
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[imię i nazwisko uczestnika] - III Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych  

w opisie filmu wpisać program w wykonywanej kolejności. 

 

9. Film musi być zamieszczony jako „Niepubliczny” z wyłączoną opcją 

komentowania i oceniania. 

10. Linki do nagrań zamieszczonych w serwisie YouTube należy przesyłać drogą elektroniczną 

na adres e-mail mlodablacha@onet.pl  do dnia 1 czerwca 2021, w formularzu 

zgłoszeniowym. 
 
 
 
 
      ETAP II 
 
 
 
        NA ŻYWO z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 
          
        Na podane przez państwa adresy email w zgłoszeniach, zostanie wysłany link z platformy        
        Teams. Nie jest konieczne posiadanie i zainstalowanie tej platformy na komputerze  
        wystarczy kliknąć na link przesłany na dres email  
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Instrukcja przekazania nagrania konkursowego 
 

 

1. Przejdź na stronę https://www.youtube.com/ 

2. Zaloguj się bądź jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie YouTube zarejestruj 
                  się. Jeśli masz konto na Google możesz użyć tego samego loginu i hasła       

        do zalogowania się na tej stronie. 
 

 

                       

 
 

 

3. Dodaj film naciskając przycisk UTWÓRZ  w prawym górnym rogu. 
 

 
 

 
 

4. Wybierz „Prześlij film” 
 

 

 

https://www.youtube.com/


5. Strona zostanie przeładowana. Za pomocą gestu przeciągnięcia, bądź wyboru 

pliku dodaj nagranie. Rozpocznie się wgrywanie filmu. Podczas tego procesu 

można kontynuować wypełnianie pól. 

 
 

 
6. W zakładce „Szczegóły” wypełnij formularz zgodnie z regulaminem: 

Wpisz tytuł filmu: [imię i nazwisko uczestnika] - III Gostynińskie Spotkania Instrumentów 

Dętych Blaszanych  

• Uzupełnij opis filmu programem w kolejności wykonywania na nagraniu 
 

 



 
 

• Zaznacz pola w sekcji: 

• Odbiorcy 

„Nieprzeznaczony dla dzieci” 

• Ograniczenia wiekowe 

„Nie, nie ograniczaj wyświetlania filmu tylko do widzów w wieku 

powyżej 18 lat” 

 

• W sekcji „Komentarze i oceny” odznacz pole „Pokaż liczbę widzów…” 

oraz wybierz w polu „Widoczność komentarzy” „Wyłącz komentarze” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Przejdź do zakładki „Widoczność” u góry wyświetlanego okna. 
 

 
 

 



 
 

 
 

8. Zaznacz „Niepubliczny” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Naciśnij w prawym dolnym rogu. 

 

 

11. Nagranie zostało opublikowane. Teraz należy przesłać wyświetlony 

„Link do filmu”) drogą elektroniczną na adres e-mail 

mlodablacha@onet.pl do dnia 1 czerwca 2021, w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

10.  
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Tak wygląda poprawnie zamieszczony film: 
 

 


