
 
 

 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz ZGODY RODZICÓW należy przesłać 
w terminie do 15 kwietnia 2019 r. na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej 
ul. Czajkowska 1 B 
98-273 Klonowa 
lub na adres poczty: gok@klonowa.pl  

 Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 Nuty, w przypadku konieczności zapewnienia akompaniatora przez 
Organizatora, należy przesłać na adres GOK w Klonowej lub adres 
mail: mateusz.wrzosek94@gmail.com w terminie do 30 kwietnia b.r.  

 Ograniczona ilość uczestników Konkursu. O przyjęciu do udziałów 
konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. (W sytuacji braku miejsca 
Organizator dokona zwrotu wpisowego)  

 Akredytacja od każdego uczestnika Konkursu wynosi 20 zł. Opłatę 
należy wnieść na konto nr 80 9256 0004 0030 0689 2000 0010 
z dopiskiem „Młody Instrumentalista - Klonowa 2019” oraz podaniem 
nazwy Orkiestry. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do karty 
zgłoszenia.  

 Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na 
utrwalanie i korzystanie z jego wizerunku i artystycznych wykonań, 
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Zgodzie Rodzica.  

 Organizatorzy zapewniają posiłek dla wszystkich uczestników 
konkursu oraz opiekunów uczestników (np. kapelmistrzów, 
instruktorów, kierowców)  – maksymalnie 3 osoby. 

 Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży. 

 Osoby do kontaktu w sprawie Konkursu: Kapelmistrz Orkiestry Dętej 
OSP w Klonowej – 725 056 933, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
Klonowej – 667 020 683. 

 Wszelkie niejasności i kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem 
rozwiązywane będą decyzją Organizatora.  
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TERMIN:  
11 maja 2019 r. 
MIEJSCE:  
Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, 
ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa 
ORGANIZATORZY: 
Orkiestra Dęta OSP w Klonowej 
Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej 
PATRONAT: 
Wójt Gminy Klonowa 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Klonowej 
CELE KONKURSU: 

 Doskonalenie poziomu wykonawczego orkiestr dętych. 

 Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy 
orkiestrami. 

 Integracja Młodych Instrumentalistów z różnych miejscowości. 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs skierowany jest do Orkiestr działających w obrębie ok 50 km 
(w linii prostej) od Gminy Klonowa.  

 Uczestnik nie może być uczniem ani absolwentem szkoły muzycznej. 

 Nie można brać udziału w Konkursie jeżeli jest się uczniem lub 
absolwentem szkoły muzycznej nawet innego kierunku niż dęty (np. 
skrzypce, perkusja, fortepian) 

 Wiek uczestników Konkursu - od 9 do 18 lat (rocznikowo) 

 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wykonać dwa utwory z 
akompaniamentem lub utwór cykliczny. Organizator może zapewnić 
akompaniament pod warunkiem przysłania zapisu nutowego 
utworów. 

 Zaprezentowane utwory konkursowe muszą mieć zróżnicowany 
charakter. 

 Program Uczestnika nie powinien przekroczyć 6 minut. 

 Regulamin Konkursu wraz z kartą uczestnika do pobrania ze strony 
http://www.ospklonowa.pl/ lub http://www.gok.klonowa.eu/  

 Uczestnik prezentuje program zgodnie z kolejnością podaną na karcie 
zgłoszenia. 

 Kolejność prezentacji zostanie przesłana przez Organizatora w 
terminie do 7 maja. 

 Gra z pamięci nie jest wymagana. 

 Dopuszcza się udział w konkursie maksymalnie 6 uczestników z 
jednej orkiestry.  

 Podczas prezentacji konkursowej obowiązuje strój galowy orkiestry 
dętej. 

ZASADY KLASYFIKACJI I OCENY 

 Uczestnicy Konkursu oceniani będą w następujących kategoriach: 
- grupa pierwsza – roczniki  2008 - 2010, instrumenty dęte drewniane  
- grupa druga – roczniki 2008 - 2010, instrumenty dęte blaszane 
- grupa trzecia – roczniki 2004 - 2007, instrumenty dęte drewniane 
- grupa czwarta – roczniki 2004 - 2007, instrumenty dęte blaszane 
- grupa piąta – roczniki 2003 - 2001, instrumenty dęte drewniane 
- grupa szósta – roczniki 2003 - 2001, instrumenty dęte blaszane 

 Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury 
są ostateczne. 

 Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: 
- intonacja 1-25 pkt 
- artykulacja 1-25 pkt 
- dynamika 1-25 pkt 
- rytmika 1-25 pkt 

 Jury przyzna nagrody - 1,2,3 miejsce - w każdej kategorii 
instrumentów. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania 
pierwszego lub dalszych miejsc w Konkursie lub też przyznania ich 
równocześnie kilku uczestnikom.  

 Podczas Konkursu prowadzona będzie również klasyfikacja ogólna 
orkiestr, w której zostaną zsumowane punkty nagrodzonych 
uczestników poszczególnych orkiestr  (wg kryteriów oceny 
prezentacji indywidualnych).   

 Jury przyzna w klasyfikacji ogólnej orkiestrom nagrody - 1,2,3 
miejsce. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania 
miejsc ex aequo.  

 Łączna wartość wszystkich przewidywanych nagród to 5000 zł.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu Konkursu po 
zakończeniu przesłuchań i obrad JURY. 
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