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Międzynarodowy  Konkurs  Gitarowy 

18-20 maja 2018 
 

Regulamin 

 
1. Tczewski  Festiwal Gitarowy organizowany jest przez  Centrum Kultury i Sztuki w 

Tczewie.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, grające na gitarze klasycznej  bez względu 

na sposób swojej edukacji, które nadeślą w terminie swoje zgłoszenie, za wyjątkiem 

Grupy III. 

3. Uczestnik zobowiązany jest uiścić WPISOWE w kwocie 100 zł – SOLIŚCI i 200 zł – 

KAMERALIŚCI (zespół) na konto bankowe Centrum Kultury i Sztuki (ul. 

Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew) nr 63 1240 1242 1111 0010 0222 8281 (w tytule 

przelewu: Tczewski Festiwal Gitarowy) 

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie wpłaty wpisowego należy 

wysłać na adres e-mail: bartosz.paprot@poczta.onet.pl (w tytule wiadomości: 

Tczewski Festiwal Gitarowy) do dnia 7 maja 2018. 

 

5. Przewiduje się trzy poziomy rywalizacji:  

Grupa I  - Poziom dziecięcy - soliści  

(uczestnicy urodzeni w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2009)  

Od 6 do 9 minut programu dowolnego (należy wykonać z pamięci) 

 

Grupa II - Poziom młodzieżowy  

(uczestnicy urodzeni w okresie 01 stycznia 1997 do 31 grudnia 2003) 

A – Soliści: od 12 do 14 min programu dowolnego (należy wykonać z pamięci) 

B – Kameraliści: Zespoły kameralne (w tym także duety) z udziałem 

przynajmniej jednej gitary i jednego akordeonu lub zespoły gitarowe. Program 

dowolny do 10 minut (można wykonać z nut) 

 

Grupa III Poziom studencki  

(studenci studiów licencjackich, magisterskich)  

A – Soliści  

I  etap: do 15 minut programu dowolnego (należy wykonać z pamięci) 

II etap: od 20 do 25 minut programu dowolnego (należy wykonać z 

pamięci) 

B – Kameraliści: Zespoły kameralne (w tym także duety) z udziałem 

przynajmniej jednej gitary i jednego akordeonu lub kwartety gitarowe.  Program 

dowolny do 12 minut (można do wykonać z nut) 
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6. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody o łącznej wartości 6.000 zł brutto. 

Główną nagrodę Grand Prix - gitarę ufundowaną przez firmę Interton Classic z 

Gdyni – otrzyma zdobywca najwyższej punktacji konkursowej.  

7. O kolejności przesłuchań konkursowych (za wyjątkiem I etapu III grupy) decydować 

będzie wylosowana liczba. Losowanie odbędzie się podczas Koncertu 

Inauguracyjnego Tczewski Festiwal Gitarowy dnia 18 maja 2018 o godz. 19:00. 

Obecność na losowaniu jest obowiązkowa pod rygorem usunięcia z listy uczestników 

Konkursu.  

8. Obecność na ogłoszeniu wyników jest obowiązkowa pod rygorem anulowania 

nagrody. Nagrody odebrać należy osobiście.  

9. Uczestników Konkursu będzie oceniać Jury w skali 1 – 25 punktów.  

Decyzje komisji oceniającej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 

 
 

Ewentualne informacje można uzyskać pod numerem: 668 027 906  

Bartosz Paprot – dyrektor artystyczny Tczewskiego Festiwalu Gitarowego. 

Tomasz Fechner – zastępca do spraw międzynarodowych  

 

                            
 

 


