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REGULAMIN  

KONKURSU NA SZCZEBLU GMINNYM 

                                                            KATEGORIA „INSTRUMENTALIŚCI” 

 
CEL KONKURSU 
Celem konkursu w kategorii „INSTRUMENTALIŚCI” jest: 
 

- prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego finalistów, 
- rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 
- możliwość konfrontacji solistów 
-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród instruktorów, pedagogów i 
wykonawców. 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Witnicy. 
2) Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.04.2022r. 
3) Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 20.04.2022r. w Willi „Żółty Pałacyk” w Witnicy. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu z przyczyn od siebie 
niezależnych.  

4) Zgłoszenia prac należy dokonać poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz 
oświadczeń dostępnych na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy na 
adres e- mail: organizacja@mdk.witnica.pl 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  
 

2. UCZESTNICY KONKURSU/ GRUPY WIEKOWE  
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i średnich, 

jak również do podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz 
ognisk muzycznych.  

2) Konkurs skierowany jest wyłącznie do solistów- instrumentalistów w wieku od 8 do 19 lat.  
3) Z udziału w konkursie wyłączeni są uczniowie i absolwenci Państwowych Szkół 

Muzycznych.  
4) Uczestnicy biorą udział w konkursie w trzech grupach wiekowych: 

Grupa I – roczniki 2011-2014 
Grupa II – roczniki 2007-2010 
Grupa III – roczniki 2003 – 2006  

3.  REPERTUAR 
1) Uczestnik wykonuje jeden utwór w dowolnym stylu muzycznym. 
2) Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. 
3) Gra z nut jest niedopuszczalna na każdym szczeblu konkursu. 
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4) Użycie podkładu muzycznego dozwolone jest pod warunkiem, że stanowi on integralną 
część prezentacji artystycznej, 

5) Uczestnik prowadzi swoją prezentację na własnym instrumencie 
 

4. OCENA PRAC/ KRYTERIA OCENY 
1) Prace ocenia powołana przez Organizatora Konkursu Rada Artystyczna, która decyduje o nominacji 

prac do Konkursu na szczeblu powiatowym.  
5) Rada Artystyczna nominuje do udziału w konkursie na szczeblu powiatowym jednego 

uczestnika z każdej grupy wiekowej.  
6) Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: 

- właściwy dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność, trudność 
wykonawcza, dostosowanie do możliwości technicznych wykonawcy) 
- poziom umiejętności wykonawczych uczestnika (umiejętności techniczne, warsztat 
wykonawczy, wykorzystanie elementów wyrazowych, takich jak frazowanie, dynamika, 
poprawność wykonania) 
- interpretacja wybranych utworów 
- ogólny wyraz artystyczny 
- celowość użycia podkładu muzycznego 

7) Werdykt Rady Artystycznej jest nieodwołalny. 
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6) Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenia dostępne są na stronie 
internetowej Miejskiego Domu Kultury w Witnicy www.mdk.witnica.pl. 

7) Należy wykonać ten sam utwór na każdym etapie konkursu.  
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych w procesie 

rekrutacji.  
9) Konkurs na szczeblu powiatowym, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Kłodawie odbędzie się 10.05.2022r.  
10) Konkurs na szczeblu wojewódzkim, zorganizowany przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury w 

Zbąszynku. 
11) Organizator konkursu na etapie gminnym nie odpowiada za ewentualną zmianę tych 

terminów.  
 

 


