
 

 
 

 

Eliminacje Powiatowe  

30.03.2023 r. godz. 17.00 

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” 

w Krośnie Odrzańskim  



 

 
 

 

 Regulamin 
 

Uczestnicy Konkursu 

 

 
 Uczniowie szkół podstawowych.  
 Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków 

kultury oraz ognisk muzycznych 
 Konfrontacje skierowane są wyłącznie do solistów – 

instrumentalistów 
 Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie 

i absolwenci Państwowych  Szkół  Muzycznych. 

 

Cele:  Prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego finalistów. 
 Rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci 

i młodzieży. 
 Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród 

pedagogów,  
 Konfrontacja solistów 

Grupy wiekowe: KAT.1                             KAT.2                            KAT.3 
        Klasy I-III                    klasy IV-VI                   klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowe   Szkoły Podstawowe    Szkoły Podstawowe 

 
KAT.4 

Szkoły ponadpodstawowe 
 

ORGANIZACJA 
KONFRONTACJI 

 

ETAP I powiatowy 1.Organizatorami są instytucje kultury z terenu województwa 
lubuskiego, które zgłoszą swój akces do udziału w LKA - 
Instrumentaliści. 
2.Organizatorzy Etapu I samodzielnie prowadzą nabór i określają 
jego charakter oraz termin, respektując regulamin LKA –
Instrumentaliści. 
3.Pula  miejsc  w  finale  wojewódzkim: 4 - Rada   Artystyczna   
Etapu   I   nominuje   do Finału   Wojewódzkiego łącznie   
4 wykonawców  z  pośród  wszystkich  kat. wiekowych. 
 

ETAP II finał 
wojewódzki 

Organizatorem Finału jest Zbąszynecki Ośrodek Kultury. 
Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się wykonawcy  nominowani  
przez  Radę Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 
 



 

 
 

Finał powiatowy: 30.03.2023 r. godz. 17.00 
Miejsce: Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek w Krośnie 
Odrzańskim ulica Szkolna 1 
 

Finał wojewódzki: 16.04.2023 r.  Sala Widowiskowa ZOK Zbąszynek – organizator 
 

Warunki 
uczestnictwa: 
 
 
 
 
 

1. Repertuar uczestnika stanowi 1 utwór muzyczny  w dowolnym 
stylu muzycznym 

2. Czas występu nie może przekroczyć 5minut. Gra z nut nie jest 
dopuszczalna zarówno na finale wojewódzkim jak i na etapie I 
konkursu. 

3. Zezwala się uczestnikom na użycie podkładów muzycznych,                
w przypadku gdy stanowi on integralną część prezentacji. 
Podkład nie może zawierać instrumentu konkursowego. Każdy 
uczestnik  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  swojej  
prezentacji  na  własnym instrumencie. Na etapie powiatowym 
organizator nie zapewnia instrumentów. 

4. Na etapie wojewódzkim organizator zapewnia instrument typu 
STAGE PIANO (88 klawiszy ważonych) wysokiej  klasy  oraz  
zestaw  perkusyjny (Centrala, tom 1, tom 2, floor tom, zestaw 
statywów (hardwere))–uczestnik przywozi ze sobą: stopę, hi hat, 
werbel, zestaw talerzy 

5. Organizator nie dopuszcza śpiewu podczas prezentacji muzycznej. 
 

Kryteria oceny: 1.Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w sposób 
opisowy 
2.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 

3.Obrady Rady Artystycznej są tajne. 
 

Rada Artystyczna: 1.Radę Artystyczną powołuje CAK Zamek. 
2.Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 
3.Rada Artystyczna Etapu I nominuje do Finału Wojewódzkiego 
łącznie 4 wykonawców z pośród wszystkich kategorii wiekowych. 
 



 

 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa: 

1.Uczestników do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – Instrumentaliści, zgłaszają jednostki 
delegujące do dnia 24.03.2023r., na podstawie formularza, który 
będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora,  
www.zamek.krosnoodrzanskie.pl . Wymagane jest załączenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych 
wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich                   
Konfrontacji Artystycznych - Instrumentaliści według obowiązujących 
przepisów RODO 
2.Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice                
lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. Przedstawiciel 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty do Organizatora 
Wydarzenia najpóźniej  w dniu występu Uczestnika lub załączyć               
w formie skanu do Elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 
3.Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału 
w wydarzeniu: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - Instrumentaliści. 
 
! Zgłoszenia  do przeglądu powiatowego należy dostarczyć do 
24.03.2023 r. 
 
Zgłoszeń należy dokonać w sekretariacie CAK Zamek 
 
 

Nagrody: 1.Nagrody/upominki na etapie powiatowym fundowane są przez 
Centrum Artystyczno- Kulturalne „Zamek” 
2.Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – Instrumentaliści przygotowuje 
Organizator Wydarzenia. 

  

 

 

Organizator: Centrum Artystyczno –Kulturalne „Zamek” 

ul. Szkolna 1 

66-600 Krosno Odrzańskie 

tel. 884 008 338 

http://www.zamek.krosnoodrzanskie.pl/

