
„IX ŚWIĘTOKRZYSKI  KONKURS  GITAROWY” 

REGULAMIN 

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów - uczniów szkół muzycznych I stopnia, cyklu 

sześcio i czteroletnim. Przeprowadzony będzie w grupach: 

   grupa I      klasa I/6 

   grupa II     klasa I/4 

   grupa III    klasy II/6, III/6 i II/4 

   grupa IV    klasy IV/6, V/6 i III/4 

   grupa V     klasy VI/6 i IV/4 

2. Przesłuchania uczestników odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 

im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 2 marca 2020 r. 

Termin może ulec zmianie ze względu na harmonogram przesłuchań CEA. 

3. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 4 uczestników (w przypadku jednego 

nauczyciela gitary w danej szkole) lub maksymalnie 8 uczestników (w przypadku 

większej liczby nauczycieli gitary w danej szkole). 

4. Kolejność wykonywania utworów podczas przesłuchań jest dowolna 

5. Program należy wykonać z pamięci. 

6. Przekroczenie czasu trwania prezentacji skutkuje dyskwalifikacją. 

7. Występy uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

8. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

9. Członkowie jury nie oceniają  swoich uczniów. 

10. Uczestnicy Konkursu występują w kolejności alfabetycznej. 

11. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów Konkursu 

przewidziane są nagrody. 

12. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać na załączonym formularzu (do pobrania na 

stronie szkoły ) wyłącznie pocztą elektroniczną w formie załącznika  

do dnia 17 lutego 2020 r. na adres: sekretariat@psmskarzysko.pl 

13. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 

 90 zł od każdego uczestnika. Wpisowe jest bezzwrotne. Wpisowe należy wpłacać na 

konto:    

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr 37 8520 0007 3002 2001 8041 0001 

 

z  adnotacją – „IX Świętokrzyski Konkurs Gitarowy” 

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu. 

14. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie  

internetowej szkoły       www.psmskarzysko.pl     do dnia 24 lutego 2020 r. 

15. Koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we 

własny zakresie. 

 

 

KONTAKT: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego  

Plac Floriański 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

telefon: 575877957 

sekretariat@psmskarzysko.pl 

mailto:sekretariat@psmskarzysko.pl


 

 

„IX ŚWIĘTOKRZYSKI  KONKURS  GITAROWY” 
 

WYMAGANIA  REPERUAROWE 
 

    Grupa I 

     1.Program dowolny. 

     Czas trwania występu: do 6 minut. 

 

     Grupa II 

     1.Program dowolny. 

     Czas trwania występu: do 6 minut. 

   

     Grupa III 

    1.Etiuda 

    2.Utwór lub utwory dowolne przynajmniej z dwóch różnych epok 

    Czas trwania występu: do 8 minut. 

 

     Grupa IV 

     1.Etiuda  

     2.Utwór lub utwory dowolne przynajmniej z dwóch różnych epok 

     Czas trwania występu: do 10 minut. 

 

      Grupa V 

     1.Etiuda 

     2.Utwór lub utwory dowolne przynajmniej z dwóch różnych epok 

     Czas trwania występu: do 12 minut. 

   

 

 

 

 

 

     Opracowanie programu: Włodzimierz Sojka 

     Kontakt: sojka_w@poczta.onet.pl 

     Tel.: +48 507 379 617 

 

 


