
 

 



• старэйшая група – да 16 гадоў уключна.  

• Духавыя і ўдарныя інструменты: 

• малодшая група – да 11 гадоў уключна; 

• сярэдняя група – да 13 гадоў уключна; 

• старэйшая група – да 16 гадоў уключна.  

Удзельнікі конкурсу выконваюць свабодную праграму працягласцю не 

болей 10 хвілін (малодшая група), 12 хвілін (сярэдняя), 15 хвілін 

(старэйшая). 

4. Узнагароды: 

Выступленні ўдзельнікаў конкурсу ацэньвае журы, у склад якога 

ўваходзяць выкладчыкі Лідскага і Гродзенскага дзяржаўных музычных 
каледжаў. Склад журы зацвярджаецца загадам начальніка ўпраўлення 

культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта. 

Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі І, ІІ, ІІІ 

ступеняў у кожнай намінацыі і ўзроставай групе. 

Журы мае права прысудзіць не ўсе дыпломы, дзяліць дыпломы 

паміж пераможцамі (акрамя І ступені), узнагароджваць граматамі 

ўдзельнікаў, якія не сталі пераможцамі, настаўнікаў, канцэртмайстраў. 

Рашэнне журы канчатковае і перагляду не падлягае. 

Заяўкі (форма дадаецца) неабходна дасылаць на адрас Лідскага 

дзяржаўнага музычнага каледжа за месяц да пачатку конкурсу ў 2-х 

варыянтах – папяровым і электронным. 
Папяровы варыянт: 

- копія дакумента, які сведчыць асобу кожнага ўдзельніка конкурсу; 

- выпіска з рашэння журы першага адборачнага этапу конкурсу; 

- квітанцыя аб аплаце ўступнага ўзносу. 

Электронны варыянт: 
   - заяўка (у фармаце MicrosoftWord); 

         - каляровы фотаздымак, разрашэннем 300 dpi на дзюйм, тып файла-
jpg, gif з подпісам: Ф.І. удзельніка, намінацыя, узроставая група. 

Дакументы накіроўваюцца: 

  - паштовым адпраўленнем па месцы правядзення заключнага этапу 

конкурсу па адрасе:  

231300, г. Ліда, вул. Савецкая, 3, УА "Лідскі дзяржаўны музычны 

каледж» з адзнакай «Аргкамітэт конкурсу»; 

  - электроннай поштай па адрасе: lmc-lida@yandex.ru 

5. Фінансаванне: 

Фінансаванне выдаткаў на правядзенне заключнага этапу конкурсу 

ажыццяўляецца за кошт сродкаў стартавага ўзносу ўдзельнікаў у памеры 



0,5 базавай велiчыні і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь. Уступны ўзнос вяртанню не падлягае. 

 

 

Банкаўскія рэквізіты: 

УА «Лідскі дзяржаўны музычны каледж»,  

УНП 500026285; ОКПО 02232335 

Юрыдычны адрас: 231300, Гродзенская вобласць, г. Ліда, вул. Савецкая, 3 

р/р (IBAN) BY35 AKBB 3632 2628 5000 8420 0000  

ААТ «АСБ Беларусбанк», ф-л № 413, г. Ліда, вул. Совецкая, 10 

код (BIC) AKBBBY21413 з адзнакай «Абласны  конкурс сярод вучняў 

сельскіх ДШМ і ДМШМ» 

Пражыванне, транспартнае забеспячэнне і харчаванне ўдзельнікаў 

конкурсу ажыццяўляецца за кошт накіроўваючага боку. 
 


