
 
 
 
 

XXI AMATORSKI 
PRZEGLĄD GITAROWY 

 

 
 
 
 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 
UL.  K.K. BACZYŃSKIEGO 3 
BYDGOSZCZ 10.12.2022 

 
 
 
 

REGULAMIN 
XXI AMATORSKIEGO PRZEGLĄDU GITAROWEGO 
 
 
CELE IMPREZY 
 
-     popularyzacja muzyki gitarowej 
-     konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy 
      uczestnikami  
 promocja wykonawców oraz nowego repertuaru   
 popularyzacja klasycznej muzyki gitarowej w środowisku dzieci 

i młodzieży  
 
 

UCZESTNICY 
 
Soliści i zespoły gitarowe w kategoriach wiekowych 
 do lat 14 
 od lat 14 do 18 

 
 

ORGANIZATOR 
 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy  
Piotr Gąsiewski 
Ul. K. K. Baczyńskiego 3 
85-805 Bydgoszcz       tel. - fax. 052 3755349 
http://www.mdk1.bydgoszcz.pl/ e-mail:  pracownia15@o2.pl 
 
 
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
10.12.2022r. 
 
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR  1 W BYDGOSZCZY 
Początek imprezy godz. 10:00 
 



WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
 uczestnicy przygotowują dwa utwory instrumentalne  
 zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przysłanie zgłoszenia 

zawierającego dane o wykonawcy (imię, nazwisko, wiek, miejsce 
nauki gry na gitarze, tytuły utworów i nazwiska kompozytorów,   

      kontakt telefoniczny) na adres MDK nr 1  
      lub pracownia15@o2.pl 
      Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.12.2022r. 
 
 
NAGRODY 
 
Jury w każdej grupie wiekowej przyzna nagrody rzeczowe oraz 
wyróżnienia i dyplomy. 
 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny z własnym 

instrumentem 
 młodzież niepełnoletnia powinna przyjechać z opiekunem 
 dla uczestników przeglądu przewidziane są warsztaty gitarowe 
 sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator 
 przewidziane są warsztaty gitarowe dla wszystkich uczestników 

 
 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 
  

Udział w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku i udostępnienie 
danych osobowych w celach informacji o konkursie i jego promocji na 

stronie internetowej www.mdk1.bydgoszcz.pl oraz na fb placówki .  
 
 
 

 

Karta zgłoszenia  
XXI Amatorski Przegląd Gitarowy 
 
Imię i nazwisko  
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
E – mail, telefon ..................……….............………………………........ 
 
Tytuł utworu i nazwisko kompozytora 
 
 ..............................................................................................................

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

 ..............................................................................................................
............................. 
 
Informacja o wykonawcy (kat. wiek, osiągnięcia itp. ) 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................. 
 
Placówka delegująca lub kontakt prywatny 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................…....………….....         


