
 

 

Starostwo Powiatowe                                                                        Gmina Potęgowo                                                           Gminny Ośrodek Kultury  

         w Słupsku                                                                                                                                                                                     w Potęgowie 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W „IV POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE SOLISTÓW – INSTRUMENTALISTÓW - 

POTĘGOWO 2017” 
 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 

ul. Szkolna 2b  

76-230 Potęgowo 

tel. 59/848 42 50 

e-mail: gokpotegowo@wp.pl 

www.gck.potegowo.pl 

facebook.com/GCK Potęgowo 
 

2.Patronat  Przeglądu: 

Starosta Powiatu Słupskiego 
 

3. Patronat honorowy: 

Wójt Gminy Potęgowo 
 

4. Termin i miejsce imprezy: 

1grudnia 2017r. godz. 10
00

 w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie ul. Szkolna 2b,  

76-230 Potęgowo. 
 

5. Cele imprezy: 

- prezentacja umiejętności  muzyków–instrumentalistów, promowanie talentów, 

- wymiana doświadczeń i pomysłów w dziedzinie nauki gry na różnych instrumentach   

(instrumenty klawiszowe, gitara, perkusja itp.) 

-  kształtowanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

-  propagowanie muzyki instrumentalnej, 

-  rozwój amatorskiego ruchu muzycznego, 

- stwarzanie warunków do wyrażania aktywności twórczej i ekspresji muzycznej wśród dzieci,  

młodzieży i dorosłych. 
 

6. Warunki uczestnictwa: 

 W przeglądzie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

 każda placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników. 

 Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, poprzez Szkoły oraz Domy Kultury. 

 Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: 

     - Grupa dla amatorów muzyków: 

* soliści I -IV SP                                               

* soliści V-VIII SP i pozostałe klasy gimnazjum 

* soliści dorośli 

-  Grupa dla uczniów i absolwentów Państwowych Szkół Muzycznych: 

* soliści I-IV SP 

* soliści V-VIII SP i pozostałe klasy gimnazjum 

* soliści dorośli 
 

 Uczestnicy prezentują 1 utwór z dowolnego repertuaru, którego czas trwania nie może  

przekroczyć 5 min.  
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 Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu do wykonywanych utworów odtwarzanego  

z płyt CD w formie audio, z pamięci przenośnej flash, możliwy jest również akompaniament  

na żywo (także instruktora). 

 Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie drogą pocztową lub e-mailem (na adres  

organizatora przeglądu podany w punkcie 1) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia  

(dołączonej do regulaminu)oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystanie wizerunku (dołączone do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie  

do 24 listopada 2017 r. Każdego  uczestnika  przeglądu należy zgłosić na odrębnej karcie 

zgłoszenia. 
 

7. Kryteria oceny uczestników: 

    Jury będzie oceniać prezentacje z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

-    dobór repertuaru,  

- technika wykonania,  

- stopień zaawansowania uczestników, 

- wykorzystanie możliwości instrumentów,  

- muzykalność, 

- interpretacja,  

- ogólny wyraz artystyczny. 
 

8. Nagrody dla laureatów przeglądu: 

- Organizator przewiduje puchary w każdej kategorii odpowiednio do miejsc od I do III, 

- nagrody rzeczowe dla wszystkich, 

Puchary i nagrody ufundowane przez: 

 Koło Łowieckie  "Darzbór"w Słupsku 

 Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej w Pruszczu Gdańskim  

 Starostę Powiatu Słupskiego, 

 Posła na Sejm RP Zbigniewa Konwińskiego, 

 Senatora RP Kazimierza Kleinę 

 Wójta Gminy Potęgowo,  

 Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 

 Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku  
 

8. Postanowienia ogólne 

 Rejestracja zgłoszonych uczestników w dniu przeglądu do godz. 9
30

. 

 W poszczególnych kategoriach jury przyzna nagrody i wyróżnienia, ponadto wszyscy  

uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.   

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po wszystkich prezentacjach. 

 Organizatorzy zapewniają wszystkim przybyłym na przegląd poczęstunek. 

 Istnieje możliwość udostępnienia pianina ORLA model  CDP 20 H. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt uczestników podczas trwania  

przeglądu. 

 Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.  

 Występy uczestników będzie oceniała 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora. 

 Komisji przewodniczyć będzie osoba z przygotowaniem muzycznym. Do przewodniczącego  

komisji będzie należeć ostateczna decyzja w kwestiach spornych. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

Zapraszamy!!! 


