
 

REGULAMIN 

XV  CZŁUCHOWSKIEGO  KONKURSU  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW 

    11.03.2017 

 
Patronat : 

- Marszałek Województwa  Pomorskiego – Mieczysław Struk 

- Starosta Powiatu Człuchowskiego – Aleksander Gappa 

- Burmistrz Człuchowa – Ryszard Szybajło 

 
Patronat medialny 

- Tygodnik Człuchowski 

- Radio Weekend 

- Dziennik Człuchowski 

 
I.   ORGANIZATOR 

 

-     Stowarzyszenie „Pro Kultura” w Człuchowie 

- Miejski Dom Kultury w Człuchowie 

- Społeczne Ognisko Muzyczne w Człuchowie 

      Partnerzy 

- Starostwo Powiatowe w Człuchowie 

- Urzędy Miast i Gmin Powiatu Człuchowskiego 

 

II.  TERMIN  I  MIEJSCE 

 

       Od roku 2014, Konkurs odbywa się w cyklu 2 letnim, i tak:   

       W  latach parzystych począwszy od 2014 r. do udziału w Konkursie zapraszamy : 

 

       ZESPOŁY        (od 3 do 15 wykonawców) 

  -  zespoły wokalno-instrumentalne, 

  -  zespoły instrumentalne (rockowe, mieszane), 

        -  zespoły instrumentów akustycznych, 

        -  zespoły instrumentów elektronicznych (keyboardy), 

      oraz solistów grających na gitarach elektrycznych (solo lub z podkładem). 

 

 

      W latach nieparzystych ( 2017 r.) do udziału w Konkursie zapraszamy solistów i duety     
      grających na dowolnych instrumentach muzycznych (oprócz git. elektrycznych,  j. w.). 

 

 11.03.2017 r. - godz. 9:00 –  przesłuchania konkursowe (soliści i duety). 

 11.03.2017 r.- godz. 17:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

       Koncert Galowy, z udziałem  laureatów i zaproszonych gości  – sala MDK w Człuchowie. 

 

      SOLIŚCI (z podziałem na rodzaje instrumentów w pięciu grupach wiekowych) 

 uczniowie klas I – II 

 uczniowie klas III – IV 

 uczniowie klas V – VI  

 uczniowie gimnazjum  

 szkół  ponadgimnazjalnych  (do 19 lat) 

      DUETY ( z podziałem na rodzaje instrumentów, bez podziału na grupy wiekowe do 19 lat) 

           - duety instrumentów jednorodnych 



           - duety  mieszane 

 

 

 
III. CELE 
 

- Popularyzacja szeroko pojętej muzyki instrumentalnej wśród dzieci i młodzieży 

- Umożliwienie większej liczbie uczniów, publicznego przedstawienia wyników własnej pracy oraz 

stworzenie nauczycielom, instruktorom i uczestnikom warunków do konfrontacji wyników 

kształcenia , porównania metod pracy i wymiany doświadczeń. 

- Prezentacja młodych talentów oraz promocja wyróżniających się wykonawców w cyklu 

wiosenno-letnich imprez plenerowych na terenie powiatu. 

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie 

województwa pomorskiego oraz reprezentanci zaproszonych placówek z sąsiednich województw. 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych grający na instrumentach, które 

stanowią instrument podstawowy ucznia w szkole muzycznej. 

 

3. W Konkursie mogą brać udział soliści, duety i zespoły (od 3 do 15 wykonawców) grający na 

dowolnych instrumentach muzycznych. 

 

4. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną; w przypadku przekroczenia 

limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z konkursu. 

 

5. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 reprezentantów występujących w tej samej 

kategorii. Uczestnik może występować w 2 formach (np. dwa zespoły, zespół i solo, duet i solo). 

Osobowe składy zespołów muszą być zmienione co najmniej w 50%. 

 

6. Wpisowe wynosi: 

-10 zł solista,                                                                                                                                     -

20 zł duet.                                                                                                                                      

Opłaty należy dokonać w dniu konkursu w kasie MDK  w Człuchowie. 

7. Uczestnicy wykonują dwa dowolne utwory. Czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut.    

Dopuszcza się możliwość wykonania 1 utworu wokalno-instrumentalnego jeżeli wokalista sam 

sobie akompaniuje. 

8. Uczestnicy grający na klawiszowych instrumentach elektronicznych, nie mogą korzystać                      

z gotowych podkładów (ilość wgranego materiału muzycznego nie może przekraczać 30 % 

utworu). W przypadku wątpliwości jury może poprosić wykonawcę o ponowne wykonanie 

utworu i szczegółową analizę. 

9. Wykonawcy grają na własnych instrumentach. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i statywy 

pod instrumenty . 

IV. OCENA 

1. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

2. Jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów: 

- biegłość manualna                     

- stopień trudności wykonywanych utworów                 

- aranżacja i interpretacja                    

- dobór repertuaru                     

- walory artystyczne i estetyczne prezentacji.                                                                                     

- wykorzystanie możliwości technicznych instrumentu (keyboard)    



3. Werdykt jury jest ostateczny i nie podważalny. 

 
V. NAGRODY 
 
1. Laureaci miejsc I – III otrzymują nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa 

       Pomorskiego oraz współorganizatorów Konkursu. 

2. Jury może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w zależności od środków uzyskanych od 

sponsorów oraz wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczestników z terenu powiatu 

człuchowskiego, ufundowane przez Starostę Powiatu oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu 

człuchowskiego. 

3. W Koncercie Galowym  wystąpią  zaproszeni przez organizatorów Laureaci Konkursu. 

 

 

 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Karty zgłoszenia  należy przesłać w nie przekraczalnym terminie do 3 marca 2017 roku (data 

wpływu zgłoszenia)  

       na adres: Miejski Dom Kultury ul. Traugutta 2   77-300 Człuchów. 

      Nr fax: (59) 8341132 

       E-mail: stowarzyszenieprokultura@wp.pl. 

        Druki do pobrania ze strony: http://czluchow.naszdomkultury.pl/ zakładka „wydarzenia” 

      Informacje dostępne na portalu facebook – fanpage Miejskiego Domu Kultury w 

      Człuchowie. 
 

2. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, organizator powiadomi  uczestników po otrzymaniu  

zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

liczby uczestników oraz do ewentualnych zmian w grupach wiekowych i kategoriach (decyduje 

kolejność zgłoszeń).    

3. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt oraz pokrywają koszty swojego pobytu. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo 

do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów 

edukacyjnych i popularyzatorskich. 

 

5. Przysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 

 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 
7. Dodatkowych informacji udziela:                                                                                               

Miłosz Gawroński – tel.(59) 8341132. 

mailto:stowarzyszenieprokultura@wp.pl
http://czluchow.naszdomkultury.pl/

