
REGULAMIN 

I Gminny Przegląd Instrumentalistów 

 

 Organizator Przeglądu: 

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy,  

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca 

 Patronat Medialny: 

Gazeta „Wiadomości Lokalne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

 Cele Przeglądu:  

         1. Odkrywanie talentów instrumentalnych wśród amatorów i uczących        

się muzyków. 

         2. Możliwość prezentacji swoich uzdolnień na dużej scenie. 

         3. Zwiększanie zainteresowania muzyką instrumentalną wśród dzieci  

i młodzieży z gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

         4. Możliwość obycia się ze sceną. 

         5. Upowszechnianie kultury muzycznej wśród młodego pokolenia 

         6. Wymiana doświadczeń muzycznych między wykonawcami i ich 

opiekunami instrumentalnymi. 

         7. Możliwość prezentacji WŁASNYCH KOMPOZYCJI na scenie. 

         8. Integracja młodego pokolenia muzyków oraz możliwość dobierania 

nowych członków do zespołu. 

 Uczestnicy Przeglądu: 

Dzieci i młodzież z gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgłoszenia indywidualne 

lub przez instytucje delegujące: ośrodki kultury, szkoły, świetlice, kluby oraz 

inne placówki kulturalno-oświatowe. 

 Wiek Wykonawców: 

Od 7 lat do 18 lat 

 Kategorie Wiekowe: 

SOLIŚCI INSTRUMENTALNI  

 

           Kat. I  – od 7 do 10 lat 

           Kat. II – od 11 do 14 lat 

           Kat. III – od 15 do 18 lat 

 

 

 



ZESPOŁY * 

           Kat. I  – od 7 do 10 lat 

           Kat. II – od 11 do 14 lat   

           Kat. III – od 15 do 18 lat 

* Pod uwagę bierze się wiek najstarszego członka zespołu. 

 Zasady Uczestnictwa: 

* W przeglądzie mogą brać udział soliści i zespoły instrumentalne z gminy  

Kocmyrzów-Luborzyca. 

* Instrumenty muzyczne służące do prezentacji utworu są dowolne 

(dopuszcza się również instrumenty perkusyjne) – BRAK OGRANICZEŃ. 

* Uczestnicy mają obowiązek przygotować 2 utwory instrumentalne 

dowolnego kompozytora, mają również możliwość prezentacji 

WŁASNYCH KOMPOZYCJI. 

* Na scenie prezentują jeden utwór, który na karcie zgłoszeniowej został 

wpisany w pierwszej pozycji (Nr. 1), na prośbę jury – drugi. 

* Łączny czas prezentacji na scenie do 6 min. dodatkowo przysługuje do 3 

min. na rozłożenie sprzętu, jeśli taka prośba została uwzględniona w karcie 

zgłoszeniowej. 

* Repertuar prezentacji jest dowolny. 

* Koszty dojazdu ponoszą instytucje delegujące bądź osoby samodzielnie 

zgłaszające swój udział. 

* Uczestnicy NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT WPISOWYCH ITP. 

 

Część konkursowa Przeglądu jest jednoetapowa, uroczyste wręczenie 

nagród i koncert finałowy odbędzie się w tym samym dniu. 

Wykonawców oceniać będzie FACHOWE i NIEZALEŻNE JURY spoza 

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, a jego decyzje 

są ostateczne i nieodwołalne. 

 Terminy i Miejsce Zgłoszeń: 

Wykonawcy będą kwalifikowani do udziału w I Gminnym Przeglądzie 

Instrumentalistów na podstawie Karty Zgłoszeniowej dostarczonej osobiście 

do Organizatora: Centrum kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, 

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 

17:00 od lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przeglad.instrumentalistow@gmail.com do dnia 30 KWIETNIA 2019 r. Po 

tym terminie zostanie zamknięta lista uczestników i sporządzony będzie 

harmonogram przybliżonych godzin występów. 

 

 Przesłuchania Konkursowe: 

18 MAJA 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-

mailto:przeglad.instrumentalistow@gmail.com


Luborzycy, Baranówka 6, 32-010 Luborzyca w godzinach od 9:00 do godzin 

popołudniowych. 

 Lista Laureatów Przeglądu: 

Opublikowana zostanie 20 MAJA 2019 r. na stronie internetowej Centrum 

Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy - www.ckip.pl . 

 Koncert Laureatów: 

Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w Sali 

widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, 

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca w dniu 18 MAJA 2019 r. o godzinie 18:00. 

 Dane Organizatora: 

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca 

tel. 12 387 18 11,  e-mail: ckip@ckip.pl  

 Osoby do kontaktu: 

* Starszy Instruktor Paweł Dys 

* Marcin Salachna 

 Nagrody: 

*Dyplomy i symboliczne upominki dla wszystkich uczestników Przeglądu. 

*Dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe dla Laureatów Przeglądu. 
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