
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tuchów 25.10.2021 r. 

 

Szanowni Państwo! 

XXV Ogólnopolski i I Międzynarodowy  

Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego 

odbędzie się w dniach 13-14.01.2022 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

 

 

                               Burmistrz Tuchowa 

                                mgr Magdalena Marszałek 
 

       Starosta Powiatu 

    mgr Roman Łucarz 

 

 

  
 

 

XXV  OGÓLNOPOLSKI – I  MIĘDZYNARODOWY 

KONKURS  PIANISTYCZNY im. I. J.  PADEREWSKIEGO 

Tuchów-Kąśna Dolna 2022 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ MUZYCZNYCH,   

PLACÓWEK  ARTYSTYCZNYCH oraz  

INNYCH FORM KSZTAŁCENIA  
 

MECENAT  i  SPONSORZY  KONKURSU:  

  

Burmistrz Tuchowa – Magdalena MARSZAŁEK 

Starosta Tarnowski – Roman ŁUCARZ  

              Dyrektor Centrum Paderewskiego – Łukasz GAJ 

 
ORGANIZATORZY: 

Społeczne Ognisko Muzyczne im. I .J.  Paderewskiego w Tuchowie 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna 

Dom Kultury w Tuchowie 

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie 

 



REGULAMIN KONKURSU 

 

&I 

 

1. XXV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny i zarazem I Międzynarodowy KP 

    im. I. J. Paderewskiego odbędzie się 13-14.01.2022 r. Przesłuchania 

    konkursowe będą miały miejsce w Sali widowiskowej Domu Kultury 

    w Tuchowie. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów w Dworku 

    Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z Polski i spoza jej granic. Jego 

    celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznego występu oraz  

    współzawodnictwa w Tuchowie w celu sprawdzenia ich zaawansowania  

    i motywacji do czynienia dalszych postępów.  

3. W związku z sytuacją epidemiologiczną w przypadku wyższej 

   konieczności konkurs może być przeprowadzony w formie on-line. 

   Szczegóły dotyczące jego przebiegu będą dostępne na stronie 

   www.som.tuchow.pl w grudniu 2021 r. 

4. Program konkursu przedstawia & III. Kolejność wykonywanych utworów 

    powinna być zgodna  z programem a w przypadku formy on-line pliki  

    nagrane osobno wg wskazówek przekazanych na stronie SOM. 

5. Zgłoszenia wypełnione pismem drukowanym prosimy przysyłać drogą 

    mailową (do pobrania ze strony SOM) do 8.01.2022 roku a ewentualne 

    nagrania do 10.01.2022 na adres: tuchow.paderewski@gmail.com   

    Zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane uczestnika konkursu wraz 

    z domowym adresem i nr telefonu oraz informacje dotyczące programu 

    (imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, opus, numer, część i czas 

     trwania). 

6. Zgłoszenia nie spełniające wymogów przewidzianych regulaminem 

      konkursu nie będą rozpatrywane. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów. 

8. Jury konkursu powołuje organizator. Funkcję Honorowego  

    Przewodniczącego Jury pełni od XV edycji prof. Andrzej  Jasiński   

    z Akademii Muzycznej w Katowicach. 

9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u dra Jana M. Gładysza, 

    tel. 514 180 025, który jest koordynatorem konkursu.  

 

 

 

 
&II 

 

1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół muzycznych i innych placówek 

kształcenia artystycznego a także prywatnych instytucji w Polsce i za 

granicą. 

2. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w 5 grupach wiekowych 

(zob. & III). Dopuszcza się uczestnictwo uczniów młodszych niż 

przewidują dane grupy pod warunkiem zgłoszenia programu 

przewidzianego dla danej grupy. 

3. Uczestników  kierują nauczyciele gry na instrumencie lub rodzice    

4. Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe i oceniane przez konkursowe  

Jury w 25 punktowej skali. 

5. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej w każdej z grup od 

losowo wybranej litery alfabetu. Losowanie przeprowadzone jest 

komisyjnie i potwierdzone protokołem.  

6. Wymagane jest wykonanie programu z pamięci. 

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a laureaci 

nagrody. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury. 

8. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu oraz 2 Nagrody Specjalne za 

najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego i patrona konkursu. 

9. Laureaci mają obowiązek wystąpienia na koncercie laureatów w Kąśnej 

Dolnej. O wyborze utworów na koncert decyduje Jury. 

10. Wpisowe przesłuchań wynosi 110 PLN (40 EUR). Należy je wpłacić do  

        dnia zgłoszenia 8.01.2021 roku  na konto BS Biecz, nr 34 8627 0001 2023  

        9002 9176 0001. Potwierdzenie wpłaty z nazwiskiem uczestnika  

        i dopiskiem Paderewski należy przesłać w pliku wraz ze zgłoszeniem na  

        adres mailowy: tuchow.paderewski@gmail.com 

11. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.   

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnej rejestracji 

      konkursu na nośnikach DVD i CD  oraz wydania materiału z przesłuchań. 

13. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu po ich ogłoszeniu będą 

      umieszczone na stronie Społecznego Ogniska Muzycznego 

      www.som.tuchow.pl,  a w wypadku formy konkursu on-line przyznane 

      nagrody zostaną wysłane pocztą. 
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PROGRAM OBOWIĄZKOWY KONKURSU 

 

Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni wg wieku na 5 grup z określeniem 

czasu występu. W programie każdej z nich znajdą się 2 utwory o 

zróżnicowanym charakterze, przy czym w I i II grupie mile widziany jest 

utwór polskiego kompozytora (nie obowiązkowo) a pozostałych grupach 

patrona konkursu ((nie obowiązkowo): 
 

Grupa I  

urodzeni w latach 2015-2016, czas występu max. 8 minut   
Grupa II  

urodzeni w latach 2012-2014, czas występu max. 12 minut   
Grupa III  

urodzeni w latach 2009-2011, czas występu max. 15 minut   
Grupa IV  

urodzeni w latach 2006-2008, czas występu max. 20 minut   
Grupa V  

urodzeni w latach 2003-2005, czas występu max. 25 minut  
 

  

&IV 

 

 

1. Dla przyjeżdżających z odległych stron organizatorzy mogą pośredniczyć  

   w załatwieniu miejsc noclegowych na czas trwania konkursu na wniosek 

   Uczestnika. Nie zapewniają jednak pokrycia ani zwrotu kosztów pobytu. 

2. W czasie trwania konkursu Uczestnicy mogą na bieżąco i nieodpłatnie 

    skorzystać z poczęstunku (ciastko, kawa, herbata, napoje). 

3. Organizatorzy zapewniają możliwość rozegrania się oraz próby akustycznej  

   przed występem. 

4. Wszelkich dodatkowych informacji i odpowiedzi na pytania udziela 

koordynator O-MKP, Jan M Gładysz drogą telefoniczną (jak wyżej) lub 

mailową: jandysz@interia.pl 

5. Organizatorzy zachęcają do zwiedzania miasta i okolicy, których historia  

jest bardzo bogata. W Tuchowie godne zauważenia są obie świątynie, odno- 

wiony ratusz, 4 muzea (miejskie, sanktuaryjnej, misyjne i etnograficzne oraz 

wiele innych atrakcji turystycznych. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

DO XXV OGÓLNOPOLSKIEGO i  I  MIĘDZYNARODOWEGO 

KONKURSU PIANISTYCZNEGO im. I. J. PADEREWSKIEGO 
 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH,  PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH  

i INNYCH FORM KSZTAŁCENIA W  POLSCE I  ZA GRANICĄ 

TUCHÓW-KĄŚNA DOLNA  13-14.01.2022 r. 
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ....................................................................................... 

 
Data urodzenia ucznia ………….……….……….…………………………… 

  
Grupa prezentacji  …….…………..………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko nauczyciela .............................................................................. 

 

 

Dane kontaktowe nauczyciela (nr tel., e-mail) ……………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………... 

 
Program:  ............................................................................................................ 
 

 
.......................................................................................................................................................... 

 

 
.......................................................................................................................................................... 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………... 
Czytelny domowy adres do korespondencji i nr tel. Rodziców/Opiekunów/pełnoletniego uczestnika 

 

 

……………………………………………..…………………………………… 


