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§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. Organizator 
 
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I st w Tuchowie. Konkurs 
odbywa się pod patronatem Pani Burmistrz Miasta Tuchowa Magdaleny 
Marszałek.


2. Termin konkursu i miejsce przesłuchań konkursowych 

      12.06.2021 (Sobota) 

	 

Szkoła Muzyczna I st w Tuchowie 

ul. Jana Pawła II / 2

33-170 Tuchów

Telefon: 14 652 03 07


 

 

§ 2  

Cele konkursu 

1. Popularyzacja gitary klasycznej oraz szeroko pojętej muzyki gitarowej. 

2. Integracja środowiska uczniów, pedagogów i rodziców.

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu oraz ich 
pedagogami.

4. Promocja regionu miasta i gminy Tuchów.  




§ 3  

Uczestnicy konkursu  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych oraz 
niepublicznych Szkół Muzycznych I st oraz ognisk muzycznych z całej 
Polski.


2. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na dwie kategorii: 


I KATEGORIA:  

Uczniowie do lat 12, czyli urodzeni po 12.06.2009 r.


II KATEGORIA: 

Uczniowie w przedziale wiekowym 12-18, czyli urodzeniu po 12.06.2003 r.


§ 4 

Program przesłuchań 

Każdy uczestnik przeglądu powinien wykonać z pamięci co najmniej dwa 
utwory o zróżnicowanym charakterze.

Limity czasowe:
I Kategoria : od 2 do 5 minut 
II Kategoria: od 3 do 8 minut

Uczestnicy wykonują program na gitarze klasycznej. W ramach prezentacji 
konkursowej dopuszcza się wykonanie jednego z utworów na innym 
instrumencie strunowym szarpanym ( gitara elektryczna, gitara jazzowa, 
gitara akustyczna,  ukulele, lutnia, guitalele, sitar) 



§ 5
Ocena prezentacji 

W ocenach prezentacji konkursowych udział biorą wszyscy nauczyciele, 
którzy delegują  swoich uczniów do konkursu. 
Drogą głosowania obecnych nauczycieli przyznawane będą wyróżnienia I II 
lub III stopnia pod przewodnictwem nauczyciela powołanego przez 
organizatora.
Organizator przyzna dwie nagrody specjalne GRAND PRIX dla wyróżniającej 
się spośród wszystkich uczestników prezentacji oraz drugą za wyróżniający 
się dobór instrumentów w prezentacji. 

§ 6 
Uwagi organizacyjne 

Warunkiem przystąpienia do udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej 
karty zgłoszenia dostępnej w formularzu on-line jak również uiszczenie 
wpisowego w kwocie 80 zł na poniższy numer konta:
 
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Tuchowie 

38 8627 0001 2023 9003 2466 0001 

W tytule wpłaty proszę wpisać “KONKURS MINIATUR Imię i nazwisko 
uczestnika”


Ze względu na jednodniowy charakter konkursu liczba miejsc jest 
ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w kwalifikacji do 
przesłuchań decyduje kolejność zgłoszeń. 


Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń : 7 czerwca 2021 r. 

W przypadku nieobecności uczestnika w przesłuchaniach konkursowych 
wpisowe nie podlega zwrotowi. 




W przypadku zaostrzenia restrykcji wynikających z COVID-19 organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. Wówczas opłaty wpisowe 
zostaną zwrócone.


Koordynatorzy konkursu: 

Aleksander Manasterski 


omanasterski@gmail.com  

Grzegorz Kłak 


g.klak@sm.tuchow.pl


 

mailto:omanasterski@gmail.com
mailto:g.klak@sm.tuchow.pl

