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▪ Uczniowie  szkół podstawowych i szkół średnich.

▪ Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz ognisk muzycznych.

▪ Uwaga!   W  Finale nie  mogą brać udziału uczniowie  i      absolwenci  Państwowych  Szkół
Muzycznych.

▪ Konfrontacje skierowane są wyłącznie do solistów – instrumentalistów w wieku od 8 do 19 lat.

▪ Prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego  finalistów.

▪ Rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

▪ Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród pedagogów, instruktorów oraz wykonawców.

▪ Konfrontacja solistów.

25.04.2022r - Eliminacje powiatowe w Gminny Ośrodku Kultury w Świdnicy

Finał wojewódzki – w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury 20.05.2022r.

Organizacja: 0 ETAP

II ETAP

I ETAP

14.04.2022r - Eliminacje powiatowe w Gminny Ośrodku Kultury w Świdnicy
Zgłoszenia do: 7.04.2022r.



▪ Repertuar uczestnika stanowi 1 utworu muzyczny  w dowolnym stylu muzycznym.

▪ Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

▪ Gra z nut nie jest dopuszczalna  zarówno na finale wojewódzkim, jak i na etapie I konkursu.

▪ Zezwala się uczestnikom na użycie podkładów muzycznych w przypadku, gdy stanowi on integralną 

część prezentacji artystycznej.

▪ Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeprowadzenia swojej prezentacji na własnym instrumencie.

▪ Każdy uczestnik powinien stawić się na przesłuchania o wyznaczonej godzinie. Niedotarcie na czas 

powoduje przesunięcie prezentacji uczestnika na koniec swojej grupy wiekowej.

▪ W dniu przesłuchania należy się zgłosić do punktu rejestracyjnego w celu podpisania zgód i 

oświadczeń oraz w celu pobrania numeru i identyfikatora uczestnika.

▪ Organizator wywołuje uczestnika po numerze, zapraszając do sali przesłuchań.

▪ W sali przesłuchań nie mogą przebywać osoby trzecie. Nie dotyczy to 1 opiekuna / instruktora.

▪ Po zakończonej prezentacji uczestnik wraca do domu.

▪ Wyniki przesłuchań zostaną ogłoszone następnego dnia na stronie www.gok.kargowa.pl

PRZESŁUCHANIE:

NAGRODA:

NOMINACJA 
DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

LKA INSTRUMENTALIŚCI

1.Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2022.r. poprzez formularz 
online.
2.Formularz online znajduję się na stronie internetowej www.gok.kargowa.pl w zakładce LKA
3.Organizator nakłada limit uczestników każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4.▪ Do zgłoszenia należy dołączyć ewentualny podkład muzyczny w postaci linku do pobrania.
5.▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie w dniu konfrontacji podpisanej
zgody rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1) oraz podpisanego oświadczenia COVID-19 (zał. nr 2)
uczestnika oraz opiekuna.

FORMA KONKURSU:      1. Konkurs ma formułę przesłuchań.
2. Harmonogram przesłuchań zostanie udostępniony 11.04.202 .2 r. . na stronie organizatora.
3. Przesłuchania mają charakter zamknięty i odbywają się w ściśle określonym gronie (Jury i uczestnik)
4. Rada Artystyczna nominuje do ETAPU 0 - elminacje powiatowe po jednym uczestniku z każdej    
kategorii wiekowej.

ZGŁOSZENIA:

http://www.festiwal.muzyczna.com.pl/
mailto:sekretariatzok@zbaszynek.pl
mailto:sekretariatzok@zbaszynek.pl


▪ Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych

i pedagogicznych.

▪ Skład Komisji ustala Organizator.

▪ Obrady Rady Artystycznej są tajne.

▪ Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

▪ Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w skali punktowej od 1 do 10.

▪ Ocenie podlegać będzie:

❖ Właściwy dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność, trudność

wykonawcza, dostosowanie do możliwości technicznych wykonawcy).

❖ Poziom umiejętności wykonawczych uczestnika (umiejętności techniczne, warsztat

wykonawczy, wykorzystanie elementów wyrazowych, takich jak frazowanie czy dynamika,

poprawność wykonania).

❖ Interpretacja wybranych utworów.

❖ Ogólny wyraz artystyczny.

❖ Celowość użycia podkładu muzycznego.

▪ Koszty dojazdu oraz noclegi pokrywają uczestnicy na własny koszt.

▪ Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. Każdy opiekun ponosi 

odpowiedzialność za swojego podopiecznego.

▪ Regulamin konkursu, link do Karty Zgłoszeń oraz ramowy harmonogram przesłuchań - dostępne są 

na stronie internetowej: www.gok.kargowa.pl w zakładce LKA

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres: gok@kargowa.pl

▪ Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 699 993 125

▪ Placówki delegujące powinny ubezpieczyć uczestników na czas pobytu i przejazdu na ETAPU 0

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.POŻ. podczas ETAPU 0.

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniach.

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Etapu 0 Konfrontacji Lubuskich 

Instrumentalistów w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej oraz w przypadku 

wprowadzenia obostrzeń w trakcie trwania pandemii COVID-19 nałożonych przez RP 

uniemożliwiających przeprowadzenie konfrontacji.



▪ Gminne Centrum Kultury w 
Kargowej
66-120 Kargowa
ul. Browarna 7 
www.gok.kargowa.pl

▪ Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (1)
▪ Oświadczenie COVID-19 (2)
▪ Logotypy do wykorzystania (3)

Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany formuły realizacji bądź przesunięcia terminu 
LKA - INSTRUMENTALISTÓW

KARGOWA, UL. BROWARNA 7

699 993 125

KONTAKT

Malwina Naskręt gok@kargowa.pl

O R G A N I Z A T O R

RODO: 
- przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów związanych bezpośrednio z organizacją Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - instrumentaliści organizowanych przez GCK Kargowa Upoważniam również Organizatora do: 
wykorzystania wizerunku osobistego wykonawcy we wszelkich wydawnictwach realizowanych przez Organizatora oraz wykorzystania zgłoszenia w jego wydawnictwach promocyjnych i informacyjnych. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1)  administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej;
2)  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3)  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Rozporządzenia;
4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)  każdy uczestnik LKA - Instrumentaliści posiada prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6)  uczestnik LKA - Instrumentaliści ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)  podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8)  kontakt z Inspektorem gok@kargowa.pl
Jako uczestnik LKA- Instrumentaliści oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i akceptuję jego postanowienia w całości”.

http://www.szkola-muzyczna.org/
mailto:sekretariatzok@zbaszynek.pl



