
INSTRUMENTALIŚCI
konkurs gminny

Regulamin

Organizator CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SANTOKU
Uczestnicy  * uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich mieszkający na 

terenie gminy Santok
Placówki edukacyjne mające siedzibę na terenie gminy Santok do 
konkursów mogą wytypować po 3 uczestników w każdej kategorii 
wiekowej.
*Konfrontacje skierowane są wyłącznie do solistów- 
instrumentalistów w wieku 8-19 lat.
* Uwaga! W Finale nie mogą brać udział uczniowie i absolwenci 
Państwowych Szkół Muzycznych

Cele * prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego uczestników,

* rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

* stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród pedagogów,  

   instruktorów oraz wykonawców,

* konfrontacja solistów

Kategorie
wiekowe/roczniki/

Kategoria I
Rocznik 

2011-2014

Kategoria II
Rocznik

2007-2010

Kategoria III
Rocznik

2003-2006
Warunki

uczestnictwa
1. Uczestnik prezentuje jeden utwór muzyczny w dowolnym stylu

muzycznym.
2. Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
3. Gra z nut nie jest dopuszczalna 
4. Zezwala się uczestnikom używać podkładów muzycznych w 

przypadku, gdy stanowi on integralną część prezentacji 
artystycznej.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeprowadzenia swojej 
prezentacji na własnym instrumencie. 

Kryteria oceny * 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, poprawność wykonania)
*Ogólny wyraz artystyczny.
*Repertuar powinien być dostosowany do wieku uczestników.

Termin 1. Konkurs Instrumentalnych potyczek odbędzie się 21 kwietnia  
2022  ,godzina 10:00 w CKiR w Santoku.

2. Reprezentantów gminy do konkursów na wyższym szczeblu-  
     Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- wytypuje Jury powołane   
     przez Organizatora.

Zasady zgłoszenia 1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na 
formularzu.

2. Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą elektroniczną 
na adres i  mprezy  @ckirsantok.pl do 15 kwietnia 2022r.

3. Konkurs odbędzie się w Sali CKiR w Santoku.
4. W razie obostrzeń, Organizator powiadomi o zmianie formuły 

konkursu, ponieważ w takim wypadku odbędzie się on- line. 
Nagrania wideo występów dzieci i młodzieży, które zgłosiły się
do konkursu, trzeba będzie nadesłać poprzez aplikację 
WhatsApp na numer telefonu Organizatora konkursu : 887- 
101-361 do 19 kwietnia 2022 r.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w 
Regulaminie.

mailto:imprezy@ckirsantok.pl

