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1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie.

2. Konkurs odbędzie się 28 maja 2020 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie,

ul. Generała Juliana Filipowicza 5 ,42-120 Miedźno

3.Cele konkursu:

- prezentacje osiągnięć uczniów sekcji gitary klasycznej i akustycznej

- wyłanianie utalentowanych uczniów

- integracja środowiska pedagogów i uczniów amatorskiego ruchu muzycznego

 sekcji gitary klasycznej i akustycznej.

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie instytucji kulturalnych, 

ognisk muzycznych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z województwa śląskiego oraz łódzkiego.

5. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

a) ,,Sami z gitarami” (soliści)

 - młodsi (2011 – 2008; 10-13 lat)

- starsi (2007 – 2003; 14- 18 lat)

b) ,,W parze na gitarze” (zespoły począwszy od duetów; w składzie tylko gitary) 

Dopuszcza się udział jednego uczestnika w obu kategoriach (solista i zespół).

6. Wymagania programowe:

Kategoria ,,Sami z gitarami”

Soliści grupa starsza

- utwór klasyczny na wybrany problem techniczny ELEMENTY GAMOWE

- dowolny utwór w wybranej technice (np. fingerstyle) lub utwór

 z muzyki rozrywkowej (akompaniament wykonany przez uczestnika

 wraz ze śpiewaniem)

Czas trwania prezentacji: 4-8 min
Soliści grupa młodsza
- utwór klasyczny na wybrany problem techniczny ARPEGGIO
- dowolny utwór, ulubiona piosenka wykonana wraz ze śpiewaniem
Czas trwania prezentacji: 3-6 min

*Przynajmniej jeden z utworów wykonujemy z pamięci.

Kategoria ,,W parze na gitarze” 
- dowolny program 
Czas trwania prezentacji: 5 – 8 min

7. Jury ocenia uczestników konkursu punktując w skali 0 – 25. 
Ocenie jurorów podlega poziom techniczny uczestnika, zachowanie 
elementów muzyki w utworach (m.in. dynamika, artykulacja) oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 

8. W każdej z grup jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą mieć 
charakter rzeczowy, o których podziale decyduje jury. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

9. Zgłoszenia udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz zgody rodzica i przesłanie  na mail: 
czaryzgitary@gmail.com do 30 kwietnia 2021r.

10. Uczestnicy podczas konkursu powinni być pod opieką opiekuna, 
nauczyciela bądź rodzica. 

11. Organizator zastrzega możliwość cyfrowej rejestracji nagrań 
konkursowych i ich powielanie, publikowanie, odtwarzanie w celach 
promocji konkursu. 

12. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje instruktor gry na gitarze 
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – mgr Adrianna Balas. 
Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować  na adres
e-mail:  czaryzgitary@gmail.com

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 
w regulaminie  konkursu uwzględniających aktualną sytuację epidemiczną.
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