
  Poniżej znajdują się niektóre z pofestiwalowych opinii otrzymanych mailem lub 
zamieszczonych na naszym facebookowym profilu.  

OD UCZESTNIKÓW: 
„Dziś otworzyłam paczkę i jestem mile zaskoczona! Bardzo się cieszę z prezentów, 
bardzo dziękuję za uznanie i  serdecznie gratuluję Państwu organizacji i tworzenia 
konkursu. To duża przyjemność wziąć udział w takim wydarzeniu.” 

„Bardzo dziękuje za przesłaną nagrodę. Super niespodzianka i  bardzo praktyczny 
prezent.” 

OD RODZICÓW: 
„Dziękujemy z całego serca za zorganizowanie Konkursu i wysłuchanie naszych dzieci. 
To był pierwszy Konkurs córki i nie mogła się doczekać paczki. Dodaliście jej skrzydeł bo 
granie ciągle  
w jednej   małej salce z jedna nauczycielka naprawdę zniechęca.   Dziękujemy za 
Nagrody.” 

„Chciałam ogromnie podziękować za wspaniałą organizacje i  atmosferę konkursu w 
ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.   Bardzo  dziękujemy w imieniu córki 
i naszym za piękny list, życzenia, dyplomy, super nagrody  i wiele innych niespodzianek :)” 

„Dziękujemy za fantastyczne podejście do dzieciaków i  profesjonalną organizację 
festiwalu.” 

„Dziękujemy jeszcze raz za KONKURS - to było tchnienie w  nasze dziecko nowej 
muzycznej energii, a wynik konkursu dodał jeszcze więcej powera :) Gratulujemy 
pomysłu na ogłoszenie wyniku, bo nie ukrywam, bardzo nas to intrygowało. Także 
wielkie BRAWA dla Państwa!!” 

„Organizacja konkursu i przemiłe podejście do uczestników chwytają za serce Wszystkie 
wiadomości, które na bieżąco otrzymywałyśmy były przemiłe. Podziwiamy 
zaangażowanie organizatorów.” 

„Dziękujemy serdecznie za inicjatywę konfrontacji w tych trudnych czasach! Włożyliście 
Państwo mnóstwo trudu oraz nadaliście kierunek pracy stawiając cele do osiągnięcia. 
Dyplomy i upominki to wspaniały pomysł oraz niewirtualna pamiątka!” 

OD NAUCZYCIELI: 
„Dziękuję za inicjatywy, które podejmujecie Państwo w tak trudnych czasach. Moi 
uczniowie dostają skrzydeł!" 

„Wraz z moimi uczniami Mają, Olą, Mikołajem, Wiktorią i  Lenką bardzo dziękujemy. 
Gratuluję cudownej inicjatywy w tych trudnych czasach dla młodych muzyków…”

VI  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia 
dla uczniów pozaszkolnych form edukacji 
dla przedszkolaków 

skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, pianistów 

Doceniać. Nie oceniać. 

Impresariat Muzyczny organizuje Festiwale od 2016 roku. Pandemia wymusiła na nas 
zmianę formy realizacji spotkania z młodymi artystami. Przeniesienie konkursu do 
rzeczywistości wirtualnej nie zmieniło podstawowych założeń tego wydarzenia, którymi są:  

- dowolny repertuar konkursowy, 

- sztuka to nie sport - nie sposób jej zmierzyć i ocenić, dlatego na naszych konkursach nie 
są przyznawane miejsca, tylko tytuły laureata oraz wyróżnienia, 

- chcemy doceniać drogę do celu a nie tylko efekt, dlatego nagrodę i dyplom uczestnictwa 
otrzyma każdy, kto odważy się przesłać do nas nagranie, 

- ocenianie w  odrębnych kategoriach uczniów uczęszczających do szkół 
ogólnokształcących oraz szkół muzycznych pozostałych typów, dodatkowa grupa dla 
osób uczących się w ramach pozaszkolnych form edukacji i przedszkolaków, 
rozpoczynających przygodę z instrumentem, 

- budowanie relacji i przyjaznej przestrzeni dla młodych artystów. 

Jako jedyni organizatorzy konkursów online o zasięgu ogólnopolskim przygotowujemy dla 
każdego uczestnika przesyłkę zawierającą drukowany dyplom, drukowany program 
konkursu (z  wypisanymi wszystkimi uczestnikami) oraz nagrodę uczestnictwa. W każdej 
paczce znajdują się także festiwalowe słodkości. Tak będzie i po Festiwalu PRESTO. 
Staramy się personalizować korespondencję wysyłaną do Uczestników, tak by każdy 
wiedział, że jest ważny i zauważony.



REGULAMIN 

VI Ogólnopolskiego Konkursu  

w ramach Festiwalu PRESTO 

2022 - EDYCJA ONLINE 

  

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu PRESTO  jest Impresariat 

Muzyczny oraz Fundacja Jana Romanowskiego. 

VI Ogólnopolski Konkurs kierowany jest do  skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, 

kontrabasistów i  pianistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (wszystkich typów), 

uczniów z pozaszkolnych form edukacji oraz dzieci w wieku przedszkolnym. 

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem solo  lub 

z  towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 8 minut oraz  wypełnieniem formularza 

zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej.  

Termin zgłoszenia mija 16 maja 2022 roku.  

Specyfikacja nagrań: 

- na nagraniu musi  być widoczna cała sylwetka grającego (w  szczególności  aparat gry 

wraz z całym instrumentem), 

- nagranie należy zrealizować w  jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać 

z kilku ujęć), 

- film powinien być nagrany w poziomie, 

- nagranie prosimy umieścić wyłącznie w  serwisie YouTube korzystając ze swojego 

prywatnego kanału, status filmu niepubliczny, 

- link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia (w zgłoszeniu jest miejsce na dwa 

linki), 

- w  opisie filmu należy umieścić każdorazowo: IMIĘ i  NAZWISKO - KOMPOZYTOR 

i NAZWA UTWORU 

Dopuszczone jest wykonanie utworów  bez  czynnego udziału akompaniatora (z  podkładem 

muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle). 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz dostępny na stronie: 

www.festiwal.janromanowski.eu/festiwal-presto oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej  

- 160 zł na konto: 

Fundacja Jana Romanowskiego 

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378   

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko 

Przelewy o inny tytule będą zwracane. Zgłoszenia bez opłaty wpisowej nie będą 

przyjmowane. Informacja o wpisaniu na listę uczestników konkursu zostanie przesłana mailem. 

Jury słuchać będzie Uczestników Festiwalu w odrębnych kategoriach: 

Jurorzy podczas oceniania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące 

tytuły: laureat lub wyróżniony. Nie przyznajemy miejsc „na podium”. Ilość laureatów 

i wyróżnionych nie jest odgórnie narzucona. 

Werdykt jury zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

w zgłoszeniu adres email. 

Organizator nie publikuje listy nagrodzonych uczestników. Informacja o przyznanej nagrodzie 

przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi. Chcielibyśmy by młodzi ludzie, potrafili 

doceniać siebie, za to kim są i cieszyć się ze swoich sukcesów, a nie patrzeć na nie przez pryzmat 

innych.  

Drukowany dyplom, drukowany program konkursu oraz nagrody uczestnictwa zostaną nadane 

do każdego uczestnika konkursu na wskazany w formularzu adres na terenie Polski.  

Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. 

Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość 

przyznania nagród pozaregulaminowych.  

Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia oraz 

wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów. 

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z  akceptacją  niniejszego regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi  na przetwarzanie danych osobowych i  do 

wykorzystania ich w celach organizacyjnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.  

Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej:

Grupa
Kategoria:  

szkoły muzyczne pozostałych typów 
Kategoria:  

ogólnokształcące szkoły muzyczne

I kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4 kl. 1 i 2 - I stopnia

II kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4 kl. 3 i 4 - I stopnia

III kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4 kl. 5 i 6 - I stopnia

IV kl. 1 i 2 - II stopnia
kl. 7 i 8 - I stopnia  

oraz kl. 1 i 2 - II stopnia

V kl. 3 i 4 - II stopnia kl. 3 i 4 - II stopnia

VI kl. 5 i 6 - II stopnia kl. 5 i 6 - II stopnia

VII Pozaszkolne formy edukacji 

VIII Najmłodsi
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