
 

R E G U L A M I N 

XI Ogólnopolskiego  Konkursu  Gitarowego                                          

Zambrów`2018  
 

12 - 13 kwietnia 2018 r. 
 

I. Organizator 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im Witolda Lutosławskiego w Zambrowie  

 

II. Patronat nad konkursem pełnią: 

• Starosta Powiatu Zambrowskiego 

• Burmistrz Miasta Zambrów 

• Wójt Gminy Zambrów 

 

III. Cele konkursu 

 

• Popularyzacja muzyki gitarowej. 

• Podnoszenie poziomu nauczania gry na gitarze klasycznej poprzez wymianę 

doświadczeń, wymianę literatury, poszerzanie repertuaru. 

• Wyłanianie utalentowanych uczniów celem otoczenia ich szczególną opieką. 

• Wyrównanie poziomu nauczania. 

 

IV. Uczestnicy 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia                                             

i ogólnokształcących szkół muzycznych I i II z całego kraju. 

Uczestnicy będą podzieleni na trzy grupy wiekowe i zespoły gitarowe: 

 

      I grupa  -  urodzeni w 2007 r. i młodsi 

  II grupa  -  urodzeni w 2005 r. i młodsi 

 III grupa -  urodzeni w 2003 r. i młodsi 

 IV grupa  -  zespoły gitarowe - udział biorą zespoły złożone wyłącznie z gitar  

                                                                      

W celu identyfikacji, uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości. 

 

V. Program konkursu 

 

W każdej grupie indywidualnej uczestnicy wykonują program dowolny, w tym etiudę lub utwór 

o wyraźnym charakterze technicznym. Zespoły gitarowe prezentują program dowolny. Cały 

program uczniowie wykonują z pamięci (nie dotyczy zespołów).  

Ustala się czas prezentacji  grup:  

‐ I, II grupa do 8 minut, 

‐ III i IV grupa do 10 min. 

 

VI. Ocena wykonania 

 

Prezentacje uczestników  konkursu, pod względem technicznym i artystycznym, oceniać będzie 

Jury w skali 1 - 25 pkt. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe 

ufundowane przez organizatorów. 

Jury może przyznać nagrodę Grand Prix dla uczestnika, który zdobędzie najwyższą ilość 

punktów. 

 



VII. Termin konkursu 

 

Karty zgłoszeń (wzór w złączeniu) wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego prosimy przesyłać 

e-mailem na: psm.zambrow@wp.pl  lub pocztą na adres: 

                    Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 

                 im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie                       

                             Aleja Wojska Polskiego 4   

                                   18-300 Zambrów 
 

do dnia  28 lutego 2018 r.  Kartę prosimy wypełnić komputerowo, podając pełne imię 

i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu. 

Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 100  zł  od uczestnika konkursu i 100 zł od 

zespołu. 

Wpisowe należy przesłać do dnia 28 lutego 2018 r. na konto: 

  

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie 

NBP O/Białystok nr konta 83 1010 1049 0013 3913 9134 0000 

 

Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników oraz osób towarzyszących pokrywają 

placówki delegujące. 

Szczegółowy program konkursu oraz informacje związane z organizacją zostaną przekazane 

szkołom po zamknięciu listy uczestników. 

 

VIII. Uwagi organizacyjne 

 

▪ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego fotografowania i nagrywania, 

a także swobodnej emisji utworów konkursowych przez radio i telewizję. 

▪ Czas trwania występu konkursowego podany w programie konkursu powinien być 

bezwzględnie przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu prezentacji może spowodować 

przerwanie występu uczestnika. 

▪ W przypadku zmian w programie konkursowym należy powiadomić o tym organizatora 

przed rozpoczęciem konkursu. 

▪ Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu konkursu. 

▪ Propozycje noclegów (zamawiane we własnym zakresie) 

- Bursa Szkolna Nr 1, ul. Obwodowa 2, tel. 86 271-26-34 

- Hotel „Stara Poczta”, Aleja Wojska Polskiego 16, tel.  662 171 662 

- Hotel „Impresja” ul. Mazowiecka 15, tel.  662 171 662 

- Hostel – ul. Piłsudskiego 5 tel. 86 475 44 66 

▪ Wyżywienie: 

- Fabryka Jedzenia – ul. Piłsudskiego 5 tel. 86 475 44 66 

- Restauracja „Impresja” ul. Mazowiecka 15, tel.  662 171 662 

 

IX. Imprezy towarzyszące  

 

Recital w wykonaniu wirtuoza gitary. 

Koncert laureatów konkursu 

Spotkanie metodyczne nauczycieli z Jurorami. 

 

X. Adres organizatora 

 

   Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia 

 im. Witolda  Lutosławskiego  w  Zambrowie 

               Aleja Wojska Polskiego 4 

                  18-300  Zambrów 

        tel/fax :  ( 86 )  271-30-91 e-mail: psm.zambrow@wp.pl    

 

mailto:psm.zambrow@wp.pl
mailto:psm.zambrow@wp.pl


 

                                                                                                                         

                                                                                         …………………………….                                                          
                                                                                                  miejscowość, data 

 

 

…………………………………………………. 
          imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) 

……………………………………………….. 
                     adres rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

W związku z udziałem w XI Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym 

organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Witolda 

Lutosławskiego w Zambrowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. mojej/mego 

córki/syna 

…………………………………………………………………………………... 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

danych osobowych oraz wizerunku dla celów postępowania konkursowego                   

i celów promocyjnych  konkursu. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do 

powyższych danych, żądania ich zmiany lub poprawienia. 

Oświadczam, że przenoszę na organizatorów konkursu prawa do korzystania  

i rozporządzania w całości i we fragmentach, w zakresie przekazu radiowego  

i telewizyjnego, artystycznym wykonaniem utworów zaprezentowanych przez 

mojego syna/córkę podczas konkursu i koncertu laureatów. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
                                                                                     podpisy rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 

 


