
REGULAMIN 
Świąteczny Strzeszyński Konkurs Gitarowy 2022

16 grudnia 2022 godz. 17.30

(aula SP 1 ul. Hezjoda 15 w Poznaniu)

Konkurs skierowany jest do amatorów czyli wszystkich pasjonatów gitary bez 
wykształcenia muzycznego. Organizatorami jest CIL Strzeszyn oraz Przystań Artystyczna 
Adama Sypniewskiego wraz  w Poznaniu.

- w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły gitarowe (max.4 osoby)
- wymagane jest wykonanie 2 dowolnych utworów z pamięci. Z tego wymogu zwolnienione
   są jedynie zespoły gitarowe.
- w ramach wykonania 2 dowolnych utworów można wykonać jeden utwór o tematyce   
  światecznej bożonarodzeniowej, którego wykonanie będzię oceniane przez jury pod kątem 
  przyznania osobnej Specjalnej Nagrody Świątecznej.
- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasyczne lub akustycznej

Obowiązują trzy kategorie wiekowe dla solistów: 
 - "młodsza" - osoby urodzone w 2011r. i później   

             -"średnia" - osoby urodzone przed 2011 do 2006r. włącznie; 
              - najstarsza - osoby urodzone przed 2006r. 
             Zespoły gitarowe nie podlegają podzialowi na kategorie wiekowe.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów.
 
Kontakt w sprawie karty zgłoszeniowej i regulaminu: 667-355-741 lub 
kontakt@przystanartystyczna.pl  
Osoba odpowiedzialna za informacje: Adam Sypniewski 

Termin: 16 listopada 2022r. godz.17.30

Organizator: CIL Strzeszyn oraz Przystań Artystyczna Adama Sypniewskiego w Poznaniu

 Regulamin konkursu gitarowego

1. Cele konkursu:

- popularyzacja gitary i muzyki gitarowej
- konfrontacja osiągnięć i umiejętności gitarowych uczestników
- prezentacja zdolności oraz dorobku artystycznego wykonawców
- wymiana doświadczeń w zakresie umiejętności gry na gitarze

2. Uczestnicy:

adresatami konkursu są gitarzyści amatorzy: 

            - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczestnicy zajęć w różnego 
rodzaju ośrodkach kultury oraz organizacjach prowadzących działalność kulturalną a także  osoby 
dorosłe, z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz wyższych szkół 
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muzycznych.

- w konkursie mogą brać udział soliści (prezentacja utworów instrumentalnych) 
  oraz zespoły gitarowe. 
  Zespół gitarowy może liczyć maksymalnie 4 osoby.

- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej lub akustycznej ( nie będą 
  zakwalifikowani do konkursu wykonawcy grający na gitarach elektroakustycznych i 
elektrycznych)

- W konkursie oceniane będą trzy grupy wykonawcze: soliści, zespoły oraz grupa
   wykonawców pn. "Utwor Świąteczny Bożonarodzeniowy"

W grupie solistów obowiązują trzy kategorie wiekowe: 
"młodsza" - osoby urodzone w  20011r. i później; 
"średnia" - osoby urodzone przed 2011 do 2006r. włącznie; 
"najstarsza" -  osoby urodzone przed 2006r.

            Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów
     

          
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

- wykonawcy solowi i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory. Jesli jeden z nich będzie 
związany z tematyką Świąt Bożgo Narodzenia zostanie poddany osobnej ocenie przez jury 
w ramach ubiegania się o "Specjalną Nagrodę Świąteczną"

- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów

- soliści wykonują program z pamięci pod rygorem dyskwalifikacji. Zespoły mogą 
   wykonywać program wspomagając się zapisem nutowym.

  - termin zgłoszeń upływa w dniu 11 grudnia 2022r. (niedziela).
  Do konkursu zakwalifikowani 
  zostaną wykonawcy, którzy nadeślą lub dostarczą osobiście kartę zgłoszeniową do siedziby
  Przystani Artystycznej Adama Sypniewskiego ul. Wergiliusza 47B; 60-461 Poznań lub  

              prześlą na pocztę elektroniczną na adres: kontakt@przystanartystyczna.pl 
              Każde zgłoszenie przysłane drogą elektroniczną lub pocztową wymaga potwierdzenia 

  telefonicznego- 667-355-741

4. Termin i miejsce konkursu

- Konkurs odbędzie się dn. 16 grudnia 2022r.  Początek o godzinie 17.30. w auli Szkoły 
Podstawowej nr 1 ul. Wergiliusza 47B w Poznaniu.

5. Jury 

Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać poszczególne wykonania i 
wykonawców pod kątem:

- biegłości techniki gitarowej
- umiejętności akompaniamentu gitarowego w kategorii “zespoły”
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- muzykalności i muzyczności wykonania
- interpretacji wykonywanych utworów
- ogólnej prezentacji artystycznej wykonawców

6. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach:

-   soliści grupa młodsza
 soliści grupa średnia
 soliści grupa starsza
 zespoły
 utwór świąteczny bożonarodzeniowy

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu.


