
XVI Mikołajkowy Konkurs Gitarowy dla Dzieci

Agencja Artystyczna MODRAN-2 oraz Pan� stwowa Szkoła Muzyczna I  i  II  stopnia im. Karola
i Antoniego Szafranko� w w Rybniku zapraszają na XVI Mikołajkowy Konkurs Gitarowy dla Dzieci.  Do
pracy w jury tegorocznej edycji konkursu zaproszeni zostali: dr Miłosz Mączyn� ski (AM w Krakowie) –
przewodniczący, mgr Małgorzata Sztern-Dana, mgr Jan Pajonk, mgr Katarina Wieczorek, mgr Marceli
Kubica.

Regulamin konkursu gitarowego
1. Konkurs gitarowy zostanie przeprowadzony w dniu 10 grudnia 2022 r. w sali kameralnej PSM I

i II st. w Rybniku.
2. Organizatorzy przewidują trzy grupy wiekowe:

a) I grupa (do 9 lat; urodzeni po 10 grudnia 2012 r.)
b) II grupa (do 11 lat; urodzeni po 10 grudnia 2010 r.)
c) III grupa (do 13 lat; urodzeni po 10 grudnia 2008 r.).

3. W konkursie – łącznie we wszystkich grupach wiekowych – moz9e wziąc� udział maksymalnie 60
oso� b. Zgłoszenia przyjmowane będą według kolejnos�ci napływania.

4. W konkursie wezmą udział osoby, kto� re do dnia 21 listopada 2022 r. wys�lą kartę zgłoszenia
(wyłącznie drogą elektroniczną – nalez9y skopiowac�  poniz9ej podany tekst, uzupełnic�  go i wy-
słac�) wraz ze zdjęciem (w zapisie elektronicznym) na adres modran@wb.pl oraz wpłacą wpiso-
we w wysokos�ci 140 zł (wpisowe zawiera koszt nut utworo� w obowiązkowych). Wpłaty nalez9y
dokonac� na konto:

Agencja Artystyczna MODRAN-2
43-180 Orzesze, ul. Jarzębinowa 3B

nr konta: 18 1050 1676 1000 0092 5947 6001 
tytułem: wpisowe na Mikołajkowy Konkurs Gitarowy

5. Do 28 listopada 2022 r. wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni – drogą elektroniczną –
o szczego� łach konkursu.

6. Konkurs we wszystkich grupach wiekowych jest jednoetapowy.
7. Nuty utworo� w obowiązkowych w wersji papierowej zostaną wysłane kaz9demu uczestnikowi 

konkursu po otrzymaniu jego karty zgłoszenia przez organizatora. Nuty dostępne są ro� wniez9  
online.

8. W grupie I nalez9y wykonac�:
- dwie dowolne etiudy z zakresu 1-12 z 36 Etiud na Gitarę Klasyczną 
(Wydawnictwo MODRAN 039) – s�ciągnij
- dowolny utwo� r XX-XXI wieczny
- utwo� r dowolny - opcjonalnie
(łączny czas do 5 minut)

W grupie II nalez9y wykonac�:
- dwie dowolne etiudy z zakresu 13-24 z 36 Etiud na Gitarę Klasyczną 
(Wydawnictwo MODRAN 039) – s�ciągnij
- dowolny utwo� r XX-XXI wieczny
- program dowolny - opcjonalnie
(łączny czas do 7 minut)

W grupie III nalez9y wykonac�:
- dwie dowolne etiudy z zakresu 25-36 z 36 Etiud na Gitarę Klasyczną 
(Wydawnictwo MODRAN 039) – s�ciągnij
- dowolny utwo� r XX-XXI wieczny
- program dowolny - opcjonalnie
(łączny czas do 9 minut)

9.  Wszystkie utwory nalez9y wykonac� z pamięci.
10. Decyzja jury jest nieodwołalna.

https://1drv.ms/b/s!Aqp3zIpI1cVeg68AOlD_KvVAu4GqnA?e=JVfuC6
https://1drv.ms/b/s!Aqp3zIpI1cVeg68B_GXXDVXLLOeR1A?e=bN6M8X
mailto:modran@wb.pl
https://1drv.ms/b/s!Aqp3zIpI1cVeg65_8ycIr4TyJnNkxw?e=HMxpTb


11. Nagrody:
- Nagrodę Grand Prix zdobędzie uczestnik konkursu, kto� ry otrzyma najwyz9szą punktację.
- Uczestnicy ocenieni w przedziale 21-25 punkto� w otrzymają nagrody.
- Uczestnicy ocenieni w przedziale 20,00-20,99 punkto� w otrzymają wyro� z9nienia.
- Uczestnicy ocenieni w przedziale do 19,99 punkto� w otrzymają dyplomy uznania.

12. Nauczyciel laureata nagrody Grand Prix zostanie zaproszony do prac jury w kolejnej edycji
konkursu.

13. Przewiduje się nagrody finansowe dla nauczycieli nagrodzonych ucznio� w.
14. Laureaci pierwszych miejsc wystąpią w koncercie laureato� w. 
15. W razie wystąpienia ograniczen�  w związku z pandemią koronawirusa, konkurs odbędzie się 

poprzez nagrania na platformie YT.

Karta zgłoszenia
XVI Mikołajkowego Konkursu Gitarowego dla Dzieci 

 

nazwisko i imię ....................................................................................

data urodzenia ...................................................

szkoła ....................................................................................

nauczyciel ...................................................

e-mail ...................................................

nr telefonu ...................................................

adres zamieszkania .....................................................................................

grupa I    II III (właściwą pozostawić)

Program
(wg klucza: J. Kowalski – Etiuda C-dur op. 1 nr 1)

….....................................................

.........................................................

..........................................................

Następną stronę należy wydrukować i  – podpisaną przez rodzica uczestnika konkursu – wysłać
organizatorom na adres: AA MODRAN-2, ul. Jarzębinowa 3B, 43-180 Orzesze, lub zeskanować
i przesłać mailem, albo dostarczyć fizycznie w dniu konkursu.



                                                                                                    ..............................., dnia ..................

                                                                                                                                    (miejscowość i data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
I ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a, wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  mojego

dziecka*) ……………………………………………………….  (imię  i  nazwisko)  w świetle

Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych – RODO,  Dz. U. UE .  L.  2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) oraz  zezwalam na

podstawie art. 81 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018,

poz.  1191.)  na  rozpowszechnianie  wizerunku  utrwalonego  na  nagraniach  audio-  video  oraz

fotografiach wraz z  danymi identyfikacyjnymi (imię,  nazwisko,  klasa,  nazwa szkoły)  do celów

promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych, a także na stronach WWW organizatora konkursu.

………………………………………………………………………
Podpis / 

*) podpis rodzica / opiekuna prawnego 

       

*) dot. osób niepełnoletnich


