


▪ 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  wieku od 8 do 19 lat. 

 

SALA WIDOWISKOWA ZOK ZBĄSZYNEK 

▪ Prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego  finalistów.

▪ Rozbudzenie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

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

▪ Konfrontacja solistów.

▪ 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. 



▪ Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  

▪ Elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: zok.zbaszynek.pl w zakładce  

▪ Do zgłoszenia należy dołączyć ewentualny podkład muzyczny w postaci linku do pobrania.

▪ 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.

▪ Potwierdzenie dokonania wpłaty akredytacyjnej należy przesłać na adres mailowy: 

sekretariatzok@zbaszynek.pl do 06 maja 2022r. 

▪ Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową. 

 

▪ Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 20,00 złotych za osobę.

▪ Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, 66-210 Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego 18 

▪ W tytule należy podać:

imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, LKA – instrumentaliści 

▪ Organizatorami są instytucje  
z województwa Lubuskiego, które zgłoszą 

swój akces do udziału w LKA  

– Instrumentaliści.  

▪ Organizatorzy Etapu I samodzielnie 

prowadzą nabór i określają jego charakter 

oraz termin, respektując regulamin LKA  
– Instrumentaliści. 

▪ Rada Artystyczna Etapu I nominuje do 

Finału Wojewódzkiego  

wykonawcy z każdej kategorii wiekowej.   

▪  Organizatorzy Etapu I zgłaszają swój udział 

w LKA – Instrumentaliści w Zbąszyneckim 

Ośrodku Kultury do 06 maja 2022 r.  

▪ Zgłoszenia dokonywane są poprzez 

formularz on -line dostępny na stronie 

organizatora www.zok.zbaszynek.pl w 

zakładce LKA. 

▪ Organizatorzy Etapu I przesyłają skan 

protokołu konkursowego na adres: 

 sekretariatzok@zbaszynek.pl  

▪ W przypadku, gdy w danym powiecie nie 

odbywa się ETAP I przesłuchań, przynależna 

Instytucja Kultury zobowiązana jest do 

przekazania zgłoszonych uczestników do 

najbliższej jednostki organizującej 

przesłuchania w ramach  ETAPU I. 

 

▪ Finał wojewódzki 
▪ Organizator Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się 

wykonawcy nominowani przez Radę 

Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 

 

 

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


▪ Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych  

i pedagogicznych. 

▪ Skład Komisji ustala Organizator. 

▪ 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. 

▪ Rada artystyczna  przyznaje   oraz wyróżnienia uczestnikom. 

▪ Obrady Rady Artystycznej są tajne. 

▪ NAGRODA O WARTOŚCI min. 500 PLN. 

▪ SESJA ZDJĘCIOWA  w  profesjonalnym 

studio. 

▪ WYSTĘP KONCERTOWY podczas 

wydarzenia organizowanego przez ZOK.  

▪ DYPLOM  

▪ STATUETKA  

 

 

▪ Spośród wszystkich  instruktorów zostanie 

wylosowana nagroda niespodzianka.  

▪ NAGRODA RZECZOWA 

▪ DYPLOM  

▪ Dyplom za udział. 

▪ Upominek rzeczowy 

▪ Drobny poczęstunek 

▪ Ciepłe i zimne napoje 



▪ 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. 

▪     Szczegółowy program przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej zok.zbaszynek.pl  

po zebraniu listy uczestników najpóźniej 16 maja 2022 roku. 

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

na stronie internetowej: zok.zbaszynek.pl w zakładce  

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres: sekretariatzok@zbaszynek.pl.   

▪ Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 68 38 496 07 

▪ Placówki delegujące powinny ubezpieczyć uczestników na czas pobytu i przejazdu na Finał 

Wojewódzki. 

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.POŻ. podczas Finału Wojewódzkiego. 

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

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Finału wojewódzkiego 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. 

▪ Zbąszynecki Ośrodek Kultury                                               
66-210Zbąszynek                                                                    
Ul. Wojska Polskiego 18                                                         
www.zok.zbaszynek.pl

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

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

