
 

 

ORGANIZATORZY FESTIWALU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Festiwal odbędzie się 14 maja 2021 r. w formie Mistrzowskiego Kursu Interpretacji 

Literatury Muzycznej, który poprowadzi dr Tomáš Thon – koncertujący czeski organista, 

organolog i wydawca nut. 

 

2. Festiwal adresowany jest do uczniów diecezjalnych i zakonnych szkół organistowskich  

(z uwzględnieniem ich wszelkich sposobów organizacji)  oraz uczniów szkół muzycznych 

o profilu – muzyka kościelna. 

 

Diecezjalny Instytut  

Muzyki Kościelnej 

 

ul. Grunwaldzka 7 

45-054 Opole 

 

dimk@diecezja.opole.pl 

www.dimk.diecezja.opole.pl 

www.facebook.com/DIMK.Opole 

Katedra Muzykologii  

Uniwersytetu Opolskiego 

 

ul. Strzelców Bytomskich 2 

45-084 Opole 

 

muzykologia@uni.opole.pl 

www.muzykologia.uni.opole.pl 

www.facebook.com/MuzykologiaUO 



3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór organowy spośród literatury obowiązkowej 

oraz dwa utwory dowolne 

 

4. Celem Festiwalu jest: 

• propagowanie wysokiej jakości wykonawstwa literatury organowej, 

• rozpowszechnianie twórczości organowej śląskich kompozytorów,  

• rozpowszechnianie twórczości organowej czeskich mistrzów,  

• propagowanie umiejętności interpretacyjnych czeskiej muzyki dawnej, 

• wymiana doś wiadczen  w zakreśie pedagogiki muzycznej i wykonawśtwa muzyki 

organowej, 

• poznawanie przez ucześtniko w Feśtiwalu ro z norodnego inśtrumentarium 

organowego Ś ląśka Opolśkiego, 

• nabywanie umiejętności pokonywania trudności związanych z różnorodnością  

instrumentarium organowego. 

 

5. Przez zgłoszenie udziału w festiwalu rozumie się przesłanie wypełnionego i 

podpisanego formularza zgłoszeniowego. Zgłaszający wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszego regulaminu oraz wszelkich zasad, które określają organizatorzy. Wypełniony 

formularz należy wysłać drogą elektroniczną na adres: dimk@diecezja.opole.pl lub 

pocztą tradycyjną pod adres: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, ul. Grunwaldzka 7, 

45-054 Opole. Karta uczestnictwa dostępna jest także na stronie internetowej 

www.dimk.diecezja.opole.pl. 

 

6. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 r. 

 

7. Ilość uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału w festiwalu 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty wpisowej po otrzymaniu  

potwierdzenia o zakwalifikowaniu się  do udziału w festiwalu. 

Kwotę w wysokości 100 PLN należy wpłacić do 10 maja 2021 r. na konto: 

Bank PeKaO SA Opole: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892 

W razie rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom festiwalu.  

 

10. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrekcja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

 

mailto:dimk@diecezja.opole.pl

