
IX  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  MUZYCZNY 

im.  MICHAŁA  SPISAKA 

w DĄBROWIE  GÓRNICZEJ 

Dąbrowa Górnicza 2015 

 

REGULAMIN 

I 

1. IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie 

Górniczej jest organizowany przez Gminę Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury 

Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz Akademię Muzyczną im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach, która sprawuje takŜe opiekę merytoryczną. 

Głównym organizatorem i koordynatorem Konkursu z ramienia Gminy jest 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

II. 

1.  Konkurs odbędzie się w dniach od 14 – 23  września 2015 r. 

2. Jury Konkursu składa się z wybitnych polskich i zagranicznych artystów 

muzyków. 

3. Konkurs odbywa się corocznie. W kaŜdym kolejnym roku w innych 

specjalnościach 

4. Konkurs w roku 2015  jest otwarty dla muzyków  urodzonych po 14 września  

1985r. 

5.W roku 2015 Konkurs będzie odbywał się w trzech oddzielnych 

specjalnościach: 



a. harfa 

b. kontrabas 

c. tuba oraz puzon basowy 

III. 

Zgłoszenie udziału w Konkursie naleŜy przesłać na załączonym do niniejszego 

Regulaminu formularzu zgłoszenia, wypełnione czytelnie drukowanymi literami, 

w terminie do 15.06.2015r.( decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie 

Górniczej 

Urząd Miejski – Wydział  Promocji, Kultury i Sportu 

ul. Graniczna 21 

41- 300 Dąbrowa Górnicza 

tel.+ 48  32 295 67 98, + 48 32 295 68 96 

fax + 48 32 295 69 51 

e- mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl 

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału dostępne na stronie internetowej: 

www. spisak.idabrowa.pl 

Do zgłoszenia naleŜy dołączyć: 

1. Krótką notę biograficzną (nota, która będzie wykorzystana do wszelkich 

publikacji związanych z Konkursem, powinna zawierać maksymalnie 2500 

znaków ( bez spacji). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrótów                       

i redakcji w przypadku dłuŜszych lub niepoprawnie napisanych Ŝyciorysów. 

Wszelkie nazwy własne powinny być podanie w pełnej nazwie np. imiona, 



nazwiska, nazwy instytucji itp. PowyŜsza nota bezwzględnie powinna być 

równocześnie przesłana na podany adres  e- mailowy: zpielgrzym@dabrowa-

gornicza.pl. 

2. Kopię dokumentu toŜsamości ( dowód osobisty, paszport). 

3. Jedną  aktualną fotografię do wykorzystania w programie Konkursu                   

i publikacjach prasowych. Fotografia moŜe być w wersji papierowej, moŜe być 

równieŜ przesłana drogą elektroniczną na adres: zpielgrzym@dabrowa-

gornicza.pl 

4. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 45 Euro lub ich równowartość                  

w PLN, przeliczonej według kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania 

wpłaty, przekazanego na  konto : Pałacu Kultury Zagłębia Bank PeKaO S.A. Nr 

85 1240 4272 1111 0000 4835 1254 z dopiskiem „ IX Międzynarodowy Konkurs 

Muzyczny im. Michała Spisaka”.    

Uwaga! W przypadku zgłoszenia  zapotrzebowania na akompaniatora naleŜy 

wpłacić na konto dodatkowo kwotę w wysokości 15 EURO lub ich 

równowartość w PLN.      

IBAN  PL 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254  

Kod Swift  - PKOPPLPW 

5. Zgłoszenie niekompletne  oraz po terminie 15.06.2015 r.  nie będzie przyjęte. 

Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

IV. 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega 

zwrotowi. 



2. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu oraz o faktycznym  terminie ewentualnych 

eliminacji wstępnych organizatorzy powiadomią pisemnie lub drogą 

elektroniczną  do dnia 01.07.2015 r. 

V. 

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie 

prawa majątkowe związane z : 

- wykonaniem utworów podczas Konkursu, 

- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów, 

-prawami wizerunku własnego ( wykonywanego wszystkimi technikami 

fotograficznymi i nagraniowymi w trakcie udziału w Konkursie i koncercie 

laureatów), 

Uczestnicy przenoszą wyŜej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez 

organizatorów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniŜszych 

polach eksploatacji: 

1.utrwalenie, 

2.zwielokrotnienie w kaŜdej technice, 

3.wprowadzenie do obrotu handlowego, 

4.wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internetu lub innej, 

5.publiczne odtwarzanie i wykonywanie, 

6.wystawianie, 

7.wyświetlanie, 

8.najem, 

9.dzierŜawa, 



10.nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez 

stacje naziemne i satelitarne, 

11.równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne     

i internetowe. 

Eksploatacja powyŜszych praw na wyŜej wymienionych polach dokonywana 

będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, internetowe, firmy 

fonograficzne uprawnione przez organizatorów Konkursu. 

VI. 

1.Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem na koszt własny. 

W innym przypadku moŜna zgłosić zapotrzebowanie na akompaniatora 

równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu, wówczas akompaniatora odpłatnie -      

w kwocie 15 Euro lub ich równowartości w PLN, zapewnia organizator.                   

( dotyczy ewentualnych eliminacji wstępnych, I i II etapu oraz koncertu 

laureatów). Kwota 15 Euro zawiera 1 próbę oraz występ konkursowy w I i II 

etapie. 

 2. W przypadku zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Muzycznej              

im. Karola Szymanowskiego  w Katowicach, organizatorzy zapewniają 

bezpłatnie nocleg dla uczestników oraz akompaniatorów, na czas udziału                  

w konkursie. 

3.Organizatorzy zapewniają uczestnikom  pomieszczenia do ćwiczeń. 

4.Uczestnikom dopuszczonym do III etapu organizator zapewnia jedną próbę  

z orkiestrą.  

VII. 

Uczestnicy po przybyciu zobowiązani są zgłosić się do Biura Konkursu , w dniu 

przesłuchań I etapu,  które mieścić się będzie od 15 września do 22 września 



2015 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej,  w celu 

potwierdzenia udziału w  

VIII. 

1. Wszystkie etapy przesłuchań konkursowych będą przeprowadzone publiczne. 

2. Podczas wszystkich etapów Konkursu obowiązuje alfabetyczna kolejność 

przesłuchań, począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów. 

3. Ze względów organizacyjnych, z waŜnych powodów, za zgodą 

Przewodniczącego Jury, Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian                    

w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.  

4. W I etapie zostaną przesłuchani wszyscy uczestnicy dopuszczeniu                         

do konkursu. W przypadku duŜej ilości zgłoszeń organizatorzy przewidują 

dodatkowe sesje. Do II etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niŜ                           

12 uczestników w danej specjalności. W wyjątkowej sytuacji Jury ma prawo 

zwiększyć ilość o 1 osobę w kaŜdej specjalności. Do III etapu zostanie 

dopuszczonych nie więcej niŜ 4 uczestników w danej specjalności. W wyjątkowej 

sytuacji Jury ma prawo zwiększyć ilość  o 1 osobę w kaŜdej specjalności. 

IX. 

P R O G R A M     K O N K U R S U 

   Program w specjalności – HARFA 

(Program wszystkich trzech etapów naleŜy wykonać z pamięci) 
 
I ETAP: trzy utwory (max. 20 min.) 
 
1. Jedna z Etiud ze zbioru: 
 Wilhelm Posse – 8  Etiud Koncertowych na harfę (wyd. Zimmermann   
          Musikverlag) 
 
2. Jeden utwór do wyboru: 



 
a. Paul Hindemith – Sonata na harfę  
b. Ernst Krenek – Sonata na harfę op.150  
c. Benjamin Britten – Suita na harfę op.83 

 
3. Utwór dowolny (kompozycja oryginalna lub transkrypcja na harfę solo) 
 
II ETAP: czas trwania 40-45 min. 
 
1. Jeden utwór do wyboru: 
 

a. Louis Spohr – Wariacje na harfę „Je suis encore dans mon printemps“ 
op. 36 

b. Carlos Salzedo – Wariacje na temat w dawnym stylu op.30 
c. Marcel Grandjany – Wariacje na temat Haydna op.31 
d. Mikhail Pavlovich Mchedelov – Wariacje na temat Paganiniego na harfę 

solo 
 

2. Solowy recital z dowolnym programem (moŜliwe transkrypcje na harfę 
solo) 
 
3. Piotr Moss – Valse sentimentale for harp solo    (Editions Fortin-      
           Armiane, 16 rue Ganneron, 75018 Paris, France; mail: 
editions_fortin@club-     
           internet.fr) 
 
III ETAP: Koncert z towarzyszeniem orkiestry: 
 
François Adrien Boieldieu – Koncert na harfę i orkiestrę C-dur (Wydawnictwo 
Ricordi) 
 
Dla wszystkich uczestników niedysponujących własnym instrumentem, 
zostaną zapewnione harfy firmy Lyon&Healy oraz Salvi. 
 

Program w specjalności -   KONTRABAS 
 
 
Za wyjątkiem utworu skomponowanego na konkurs i sonaty z II etapu 
pozostałe pozycje programu winne być wykonane z pamięci. 
 

 



 
I Etap – Trzy utwory  
 
1) Edouard Nanny - Kaprys nr VI ze zbioru X Etiud-Kaprysów  
2) Hans Fryba  - dwie części "Suity w dawnym stylu" do wyboru z podanych : 
         a) Allemande i Gawoty ( Allemande bez repetycji )  
         b) Sarabande i Gigue    ( Sarabande bez repetycji ) 
3) Johann Matthias Sperger -dwie pierwsze części z podanych sonat do 
wyboru:  
          h-moll (T36), D-Dur (T38), D-Dur (T39) lub D-Dur (T40) 
 
II Etap – Trzy utwory 
 
1) Jedna z sonat do wyboru: 
           a) Adolf Misek - Sonata e-moll op. 6 
           b) Francisek Hertl - Sonata 
           c) Franz Schubert - Sonata Arpeggione 
           d) Johannes  Brahms - Sonata e-moll  
2) Utwór skomponowany specjalnie na konkurs 
 
3) Jeden z podanych utworów wirtuozowskich do wyboru: 
 
           a) Govanni Bottesini - Tarantella lub Wariacje na temat "Nel cor piu non    
               mi sento" lub Capriccio di Bravura 
           b) Reinhold Glier - Scherzo lub Tarantella  
 
III Etap - Finał z orkiestrą – Dwa utwory 
 
1) Jeden z podanych koncertów do wyboru: 
 
            a) Govanni Bottesini - Koncert h-moll 
            b) Jan Krtitel Vanhal - Koncert D-Dur ( kadencja tylko I części w opr. H. 
K.  Grubera ). 
 
2. Nino Rota - Divertimento Concertante część  II - Marcia 
 
Za wyjątkiem utworu skomponowanego na konkurs i sonaty z II etapu 
pozostałe pozycje programu winne być wykonane z pamięci. 
 

Program specjalności – TUBA   

                 



I etap – dwa utwory: 

  

1)  A. Lebiediew – Concerto  a-moll  ( utwór naleŜy wykonać  z pamięci ) 

2) jeden z utworów: 

       a)  A. Plog – Three Miniatures for Tuba and Piano 

       b)  J. Francaix – Petite Valse Europeenne 

       c)  J. Koetsier – Sonatina 

 

II etap – trzy utwory: 

 

1) E. Bozza – Allegro et Finale  ( utwór naleŜy wykonać z pamięci ) 

 

2) jeden z utworów: 

        a) K. Penderecki – Capriccio -  for Tuba solo 

        b) J. Joubert – Petite Suite -  for Tuba solo 

        c) J. Stevens – Salve Venere , Salve Marte -  for Tuba solo 

 

3) H. Tomasi –  Etre ou ne pas Etre -  for Tuba or Bass Trombone  

 

III etap   - Finał z orkiestrą 
 

E. Ewazen – Concerto for Tuba or Bass Trombone 

 

Program specjalności – PUZON  BASOWY 

I etap – dwa utwory: 



1) A. Lebiediew – Concerto a-moll ( utwór naleŜy wykonać z pamięci )  

2) jeden z utworów: 

          a)  E. Bozza        – Prelude et Allegro 

          b)  J. Koetsier     – Allegro Maestoso  

          c)  P. Lantier       – Introduction, Romance et Allegro 

          d)  P. McCarthy  – Sonata 

 

II etap – trzy utwory: 

 

1) E. Bozza – Allegro et Finale ( utwór naleŜy wykonać z pamięci ) 

2) jeden z utworów:  

          a)  F. Hidas – Meditation for Bass Trombone solo 

          b)  E. Bozza – New Orleans 

          c)  M. Bitsch – Intermezzo 

          d)  J. Casterede – Fantasy Concertante 

3) H. Tomasi – Etre ou ne pas Etre -  for Bass trombone or Tuba  

 III etap - Finał z orkiestrą  
 

E. Ewazen – Concerto for Tuba or Bass Trombone 

 

Organizatorzy informują o obowiązku i konieczności posiadania oryginalnych 

wydań materiałów nutowych utworów przedstawionych w programie Konkursu 

poszczególnych specjalności. 



Organizatorzy zobowiązują się do przesłania materiałów nutowych utworów 

specjalnie napisanych na konkurs  do dnia 01.07.2015 r. ( decyduje data 

stempla pocztowego). 

X. 

1. Uczestnikom III etapu finałowego mogą być przyznane następujące nagrody 

w kaŜdej specjalności brutto: 

- nagroda I w kwocie 12.000,00 zł. oraz statuetka, 

- nagroda II w kwocie  9.000,00 zł. oraz statuetka, 

- nagroda III w kwocie 6.000,00 zł oraz statuetka, 

- wyróŜnienie w kwocie 3.000,00 zł.  

Od nagród potrącony będzie podatek, zgodny ze stanem prawnym 

obowiązującym w Polsce w dniu 23 września 2015 r. 

2. NiezaleŜnie od ww. nagród, mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe. 

3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł „Laureat IX Międzynarodowego  

    Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka”. 

 

XI. 

1. Uczestnicy I etapu  otrzymują dyplom uczestnictwa.    

2. Uczestnicy II etapu  otrzymują dyplomy półfinalisty. 

3. Wszystkim finalistom przyznany zostanie dyplom finalisty. 

4. Dyplomy będą przyznawane tylko w polskiej wersji językowej. 

XII. 



1. Jury ma prawo zmienić układ nagród  z zastrzeŜeniem, Ŝe poszczególne 

nagrody nie mogą być niŜsze ani wyŜsze od podanych w Regulaminie. 

2. Jury ma prawo nie przyznać nagród specjalnych lub zadecydować o ich    

podziale. 

3. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarŜalne. 

XIII. 

1.Nagrody i wyróŜnienia zostaną wręczone laureatom i wyróŜnionym                      

w dniu 23 września 2015 r. podczas koncertu laureatów IX  Międzynarodowego 

Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. 

2.Wszyscy laureaci obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w koncercie 

laureatów. Absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody 

pienięŜnej. 

3.Program koncertu laureatów będzie ustalony przez Jury Konkursu                              

w porozumieniu z wykonawcami. 

4.Laureaci zobowiązani są do wykonania programu wg ustaleń Jury. 

 

XIV. 

1.Wszelkie nagrody o charakterze pozaregulaminowym pienięŜne i rzeczowe  

ufundowane przez instytucje i osoby prywatne naleŜy zgłosić do Dyrektora 

Artystycznego na dzień przed ogłoszeniem wyników II etapu. 

2. Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów. Nagrody pienięŜne 

zostaną przekazane na rachunek bankowy laureata, w terminie do 30 dni                       

od zakończenia konkursu. 



XV. 

1.We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie naleŜących do kompetencji 

Jury, ma prawo podejmować decyzje Dyrektor Artystyczny. Są one nieodwołalne            

i niezaskarŜalne. 

2.Konkurs moŜe być odwołany z przyczyn niezaleŜnych od organizatorów, nie 

później niŜ do dnia 19 sierpnia 2015 r. W takim przypadku zostaną zwrócone 

kandydatom wniesione opłaty konkursowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  MUZYCZNY  im.  MICHAŁA  SPISAKA 

DĄBROWA  GÓRNICZA  14 - 23   WRZEŚNIA  2015 r. 

 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU 

( proszę wypełnić komputerowo) 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami powinno być przesłane pocztą                               

i e-mailem  do Biura Konkursu najpóźniej do 15 czerwca 2015 r. ( decyduje 

data stempla pocztowego) na  adres: 

Urząd Miejski – Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

41- 300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Graniczna 21 

z dopiskiem: ” IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka”. 

e-mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl 

Nazwisko…………………………………………………………………………………… 

Imię/imiona……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia……………………………. 

Miejsce urodzenia………………………………………. 

Obywatelstwo……………………………………………………………………………… 

Stały adres zamieszkania 

Kraj:………………………………………………………………………………………… 

Ulica, nr …………………………………..Miasto kod………………………………… 



Telefon…………………………………………………………………. 

fax………………………………………………………………………………………… 

e- mail: ………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji konkursowej  

Kraj: 

…………………………………………………………………………………………… 

Ulica, nr………………………………….Miasto, kod………………… 

e- mail: ………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………. 

fax………………………………………………………………………………………… 

 

Informacje do noty biograficznej( Uwaga! nota winna być równocześnie 

przesłana na adres:  e- mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl) 

Studia muzyczne, uczelnie, pedagodzy, krótki opis działalności artystycznej                  

( konkursy, nagrody, wyróŜnienia, najwaŜniejsze koncerty i in.) 

1.Studia muzyczne, uczelnie, pedagodzy……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Krótki opis działalności artystycznej ( konkursy, nagrody, wyróŜnienia, 

najwaŜniejsze koncerty  i inne)…….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

Zgodnie z punktem III Regulaminu załączam: krótką notkę biograficzną, 

kserokopię dokumentu toŜsamości,  1 aktualną fotografię , dowód wpłaty 

wpisowego oraz ewentualnej opłaty za akompaniatora. 

 

Akompaniator 

 

Imię i nazwisko akompaniatora ……………………………………………………… 

lub w przypadku braku własnego akompaniatora 

zgłaszam zapotrzebowanie na akompaniatora ( dodatkowo płatne) * 

TAK  NIE 

( * właściwe podkreślić) 

 

Zakwaterowanie 

Zgłaszam zapotrzebowanie na zakwaterowanie  *     

TAK      NIE 

Zgłaszam zapotrzebowanie na zakwaterowanie dla akompaniatora*   

TAK     NIE     



(* właściwe podkreślić) 

Zakwaterowanie dla uczestników konkursu oraz akompaniatorów jest 

bezpłatne w Domu Studenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach 

 

PROGRAM 

Instrument…………………………………… 

 

I etap – Kompozytor – imię i nazwisko, pełen  tytuł utworu,  czas trwania 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

II etap – Kompozytor - imię i nazwisko, pełen  tytuł utworu,  czas trwania 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

III etap – finałowy – Kompozytor – imię i nazwisko, pełen  tytuł utworu,  czas 

trwania 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Zgłaszam się do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym                       

im. Michała Spisaka  w Dąbrowie Górniczej i zobowiązuję się do dotrzymania 

wszystkich warunków Regulaminu. 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji IX Międzynarodowego Konkursu Muzycznego                     

im. Michała Spisaka (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o Ochronie 

Danych Osobowych( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

 

 

Data                      Czytelny     podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


