
Wiosenny Przegląd Gitarowy 
29-30 kwietnia 2022 r. 

Bobowa 
REGULAMIN 

I Organizator 

Organizatorem przeglądu jest Szkoła Muzyczna I st. w Bobowej 

II Cele konkursu
 

– popularyzacja gitary klasycznej i muzyki gitarowej
–  promowanie zdolnych uczniów 
–  szkolenie uczniów i nauczycieli poprzez warsztaty i wykłady 
–  integracja środowiska uczniów i pedagogów 
–  wymiana doświadczeń i analiza własnych działań 
–  promowanie szkoły i miasta 

III Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu organizowanego w ramach przeglądu mogą być uczniowie publicznych i 
niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, uczniowie ognisk muzycznych oraz uczniowie 
korzystający z innych form kształcenia. Uczestnicy przeglądu będą podzieleni na dwie kategorie: 

Kategoria I – do lat 12 (urodzeni po 29 kwietnia 2010 r.) 
Kategoria II – do lat 18 (urodzeni po 29 kwietnia 2004 r.) 

IV Program przeglądu 

Każdy uczestnik przeglądu powinien wykonać co najmniej dwa utwory o zróżnicowanym 
charakterze. Cały program uczestnicy wykonują z pamięci. Czas występów poszczególnych 
uczestników w podanych kategoriach ma trwać: 

Kategoria I – od 2 do 5 min 
Kategoria II – od 4 do 8 min 

Przegląd w obu kategoriach jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności. 

V Ocena wykonania 

Prezentacje uczestników oceniać będzie komisja jury złożona z wszystkich nauczycieli, którzy 
delegują swoich uczniów do przeglądu. Prace komisji nadzorować będzie przewodniczący jury 
powołany przez organizatora. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora, które zostaną przyznane według decyzji jury. Decyzje komisji jury 
są ostateczne i nieodwołalne. 

VI Termin i miejsce przeglądu 

Przegląd odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2022 roku w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Bobowej. Przesłuchania odbywać się będą w sali koncertowej szkoły. 



VII Formularz zgłoszeniowy i wpłata wpisowego 

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest: 
– dokonanie wpłaty wpisowego,
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego online
– dostarczenie podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku (zgody RODO)

Formularz zgłoszeniowy oraz zgody do podpisania dostępne są na stronie internetowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej (bobowa.pl) 

 Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego i dokonania wpłaty wpisowego upływa 17
kwietnia 2022 r. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 90 złotych. Wpisowe należy przelać 
do dnia 17 kwietnia 2022 r. pod podany nr konta bankowego Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Bobowej: 

32 8797 1013 0010 0170 3856 0001 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: Wiosenny Przegląd 
Gitarowy. (np. Jan Kowalski – Wiosenny Przegląd Gitarowy). W przypadku rezygnacji uczestnika, 
wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Podpisane zgody RODO należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach kiedy odbywać się będzie 
przegląd, lub wysłać pocztą na adres:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej
ul. Długoszowskich 3

38-350 Bobowa

VIII Uwagi organizacyjne 

– organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania i nagrywania, a także 
swobodnej emisji utworów prezentowanych podczas przeglądu, przez radio i telewizję

– czas trwania występu podany w programie przeglądu powinien być bezwzględnie 
przestrzegany. 

– W przypadku zmian w programie przesłuchań należy powiadomić o tym organizatora przed 
rozpoczęciem przeglądu 

– przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu przeglądu 
– koszt przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

IX Harmonogram przeglądu 

Szczegółowy harmonogram przeglądu zostanie przesłany uczestnikom pod podany w formularzu 
zgłoszeniowym adres e-mail po zamknięciu listy zgłoszeń. Wszystkie informacje dotyczące 
programu i regulaminu będą dostępne na stronie internetowej: www.szkolamuzyczna.bobowa.pl 

http://szkolamuzyczna.bobowa.pl/


X Adres i dane kontaktowe organizatora
 
Koordynator: Damian Król 
adres e-mail: d.k.gitara@wp.pl 

Szkoła Muzyczna I st. w Bobowej 
ul. Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa 
tel. 18 351 10 26 
adres e-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl


