
 

 
 

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU TALENTÓW 
W KATEGORII GRA NA INSTRUMENCIE 

 

I. Cele konkursu: 
Celem konkursu jest zainteresowanie aktywnością muzyczną jaką jest gra 

na instrumencie oraz zachęcenie do publicznej prezentacji swoich umiejętności. 

 
II. Opis konkursu: 

1. Uczestnicy konkursu muszą wykonać dwa utwory o zróżnicowanym charakterze 

na instrumencie solowym. 

2. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: 

a) soliści klas I – III, 

b) soliści klas IV – VIII 

c) zespoły instrumentalne IV – VIII. 

3. Dopuszcza się grę na wszystkich instrumentach.  

4. Każdy utwór można wykonać na innym instrumencie. 

5. W kategorii 1 – 3 oba utwory można wykonać jako akompaniament do piosenki.  

6. W kategorii 4 – 8 utwór może być wykonany jako akompaniament do śpiewanej 

piosenki – śpiew nie podlega ocenie. 

7. Drugi utwór może być wykonany z podkładem muzycznym. 

8. Konkurs w danej kategorii odbędzie się gdy zbierze się przynajmniej pięciu solistów 

oraz trzy zespoły. 

9. Termin przesłuchań ustala się na 20 marca 2020 roku. 

10. Zgłoszenia uczestników przyjmuje nauczyciel muzyki pan Bartek Szefke do 13 marca 

2020 roku - karty zgłoszenia dostępne są u pana Bartka. 

 
III. Komisja: 

1. Jury obradować będzie w trzyosobowym składzie 

2. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne. 

 

IV. Laureaci: 
1. Spośród solistów kategorii I-III wyłonione zostanie jedno zwycięskie miejsce. 

2. Spośród solistów kategorii IV – VIII wyłonione zostanie jedno zwycięskie miejsce. 

3. Spośród zespołów wyłonione zostanie jedno nagrodzone miejsce. 

4. Jury może wskazać wyróżnienia w kategorii solistów. 

 

Nagrody: 

1. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymają voucher do empiku o wartości 100zł. 

2. Zdobywcy wyróżnienia otrzymają voucher do empiku o wartości 50zł. 

3. Zwycięski zespół otrzyma kosz słodyczy. 
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Imię, nazwisko i klasa:  ........................................................................................................  
 
Tytuł utworu:  .......................................................................................................................  
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