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REGULAMIN 

 
   

1. Organizatorami IV Uczelnianego Konkursu „Polska Miniatura” są Wydział 

Instrumentalny oraz Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej  

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

2. Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Instrumentalnego  

i Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, ze wszystkich lat studiów I i II stopnia.  

3. Głównymi celami Konkursu są:  

 poszerzenie kanonu dydaktycznej literatury instrumentalnej i wokalnej  

o wartościowe utwory polskich kompozytorów; 

 zainspirowanie studentów do poszukiwania ciekawych pozycji 

repertuarowych muzyki polskiej; 

 popularyzacja twórczości polskich kompozytorów.  

 



 
 

4. Konkurs jest jednoetapowy i zostanie przeprowadzony w jednej kategorii 

dla wszystkich uczestników. Prezentacja konkursowa musi składać się  

z dwóch jednoczęściowych utworów, będących dziełem polskich 

kompozytorów (z wyłączeniem kompozycji Fryderyka Chopina). Utwory te, 

przeznaczone na instrument lub głos, powinny być zróżnicowane  

w charakterze, wykonane solo lub z akompaniamentem fortepianu. 

Repertuar stanowić mogą części cyklu miniatur. Dopuszczalne jest 

wykonanie transkrypcji. Łączny czas trwania utworów nie może 

przekroczyć 10 minut. Program należy wykonać z pamięci.  

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 10 i 11 maja 2021 roku  

w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  

w Gdańsku w obowiązującym na dany dzień reżimie sanitarnym.  

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły Konkursu i przeprowadzenia 

go w trybie online. 

6. Kolejność prezentacji konkursowych zostanie ustalona w drodze 

losowania. 

7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez 

organizatorów, w którego skład wchodzić będą pedagodzy Wydziału 

Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jurorzy nie oceniają 

prezentacji konkursowych swoich studentów. Decyzje jury są ostateczne. 

8. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne, a także 

propozycje udziału w koncertach organizowanych w Studiu Koncertowym 

im. Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk oraz w Akademii Muzycznej  

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach cyklu koncertowego 

GRaMuz. O rozdziale nagród zdecyduje jury Konkursu. 

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia oraz 

oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku na adres: 

miniatura@amuz.gda.pl do dnia 22 kwietnia 2021 roku.  Zgłoszenie 

powinno zawierać następujące informacje:  



 
 

 imię i nazwisko, nazwę specjalności, rok i poziom studiów, imię i nazwisko 

pedagoga instrumentu głównego / śpiewu; 

 imię i nazwisko pianisty-akompaniatora; 

 program wraz z czasem trwania poszczególnych pozycji; 

 skany oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

uczestnika i pianisty-akompaniatora. 

 

 

Załącznik do Regulaminu:  

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku. 

 
  


