
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie 

zaprasza do udziału w 

 

XIII OGÓLNOPOLSKIM WIOSENNYM KONKURSIE GITAROWYM 
24-25 marca 2023r. 

 

ADRES BIURA KONKURSU: 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. prof. Marka Jasińskiego 

ul. Bolesława Śmiałego 42-43 

70-351 Szczecin 

tel.91 484-43-24 

fax.91 484-79-17 

e-mail : konkursgitarowy@osm.szczecin.pl 
 

KOORDYNATORZY KONKURSU: 

Przemysław Bielec +48 501 179 321 
Dawid Pajestka +48 693 547 016 

 

Informacja o Konkursie 
 

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim jest przeznaczony dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia o ośmio, 

sześcio i czteroletnim cyklu nauczania. 

 

Konkurs jest jednoetapowy w 1 kategorii - soliści 

 

1. GRUPA I : klasy I i II cyklu ośmioletniego, sześcioletniego oraz klasa I cyklu czteroletniego 
 

Program dowolny 

Czas trwania występu do 5 minut 
 

2. GRUPA II : klasy III i IV cyklu ośmioletniego, sześcioletniego oraz klasa II cyklu czteroletniego 

 

Program: 

- etiuda lub kaprys na dowolny problem techniczny 

- program dowolny 
Czas trwania występu od 5-7 minut 

 

3. GRUPA III : klasy V -VI cyklu ośmioletniego, sześcioletniego, oraz klasy III i IV cyklu czteroletniego 

 

Program: 

- utwór klasyczny do wyboru ( dowolnego kompozytora z epoki) 

- program dowolny 

Czas trwania występu od 7-10 minut 
 

4. GRUPA IV : klasy VII i VIII cyklu ośmioletniego 

 

Program: 

- Etiuda lub kaprys 

- utwór cykliczny do wyboru (Sonatina, sonata, wariacje, lub 2 zróżnicowane części suity) 

- program dowolny 

Czas trwania występu od 9-12 minut 
 

Soliści cały program muszą wykonać z pamięci! 
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WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 

1. Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną osoby, które do dnia 01.03.2023r. prześlą kartę 

uczestnictwa, zgodę wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego na adres : 

konkursgitarowy@osm.szczecin.pl 
 

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

2. Wysokość wpisowego - solista – 150 zł 

 

3. Wpisowe należy wpłacić na konto i dołączyć kopię dowodu wpłaty do karty zgłoszenia: 

RADA RODZICÓW przy OSM Ist. 

16 1440 1143 0000 0000 1225 0371 Bank PKOBP 

z adnotacją „ XIII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy” + imię i nazwisko uczestnika 

 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane. 

5. Uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 10.03.2023r. 

6. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. 

7. Zmagania konkursowe oceniać będzie Jury. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród. Decyzje Jury są 

ostateczne. 

8. Członkowie jury nie mogą zgłaszać do konkursu swoich uczniów. 

  9. Nauczyciele otrzymają informację o punktacji swoich uczniów. 
 10. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa on line, a dla laureatów przewidziane są nagrody. 

 11. Fundatorem Grand Prix jest firma Intertonclassic Mirosław Kaczorowski.      

 12. Ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę 25 marca 2023r. 

 13. Laureaci zobowiązani są do udziału w ceremonii rozdania nagród oraz koncercie laureatów. 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

1. Koszty przejazdu , wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy bądź instytucje 

delegujące. 

2. Rezerwację noclegów i wyżywienia uczestnicy załatwiają samodzielnie. 
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