
XXVI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków - Instrumentalistów 
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego  

Marka Kwiatkowskiego 
Stary Sącz - 2021 

REGULAMIN 

Cel imprezy:  Popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie 
talentów. Umożliwienie młodzieży występu oraz konfrontacji własnych 
umiejętności z rówieśnikami. 

Organizator:  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu 

Uczestnicy:  Dzieci i młodzież z powiatu nowosądeckiego, którzy oceniani będą                   
w następujących kategoriach wiekowych:  
 I – do 8 lat,   II – 9 do 11 lat  
 III – 12 do 14 lat,  IV – od 15 lat 
Dodatkowo przewidziano podział uczestników konkursu na dzieci                      
i  młodzież kształcącą się w placówkach zawodowych (szkoła muzyczna)          
i hobbistycznie (placówki i organizacje wychowania pozaszkolnego typu 
MDK, GOK, GCK, MGOK, WOK, itp.) 

Zgłoszenia:  do 11 kwietnia 2021r. drogą mailową na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl, 
przy pomocy WeTransfer: https://wetransfer.com/ 

 

Wyniki konkursu:  23 kwietnia 2021r. opub l ikowane na s t ron ie in ternetowej 
www.pmdkstarysacz.pl 

Koncert laureatów:  30 kwietnia 2021r. w Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu 
- zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania koncertu                 
w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju. 

Postanowienia:   Na konkurs prosimy o przysłanie filmu wideo możliwie w jak najlepszej 
jakości, prosimy o materiał z wykonania „na żywo” bez jakiegokolwiek 
montażu czy obróbki. Nagranie powinno przedstawiać całą sylwetkę osoby 
wykonującej utwór oraz jej ręce pokazujące grę na instrumencie, z 
odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Zaznaczamy aby 
podkład utworu stanowił tło wykonania, a nie przysłaniał głównej linii 
melodycznej. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednego 
utworu. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 5 minut. Zastrzegamy 
sobie prawo do publikacji wybranych materiałów. Mail zwrotny z PMDK jest 
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.  

dodaj nagranie 

adres pmdk@pro.onet.pl 

własny adres email 

w treści wpisując imię i nazwisko, wiek                  
i miejsce zamieszkania uczestnika, oraz 
informację czy uczy się w szkole muzycznej  
 
wyślij 

https://wetransfer.com/
http://www.pmdkstarysacz.pl


Uwagi:  Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 
Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Organizator powołuje komisję 
konkursową oraz zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, o których 
uczestnicy zostaną poinformowani. 

Zgłoszenie się na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą     
na przetwarzanie danych i publikacje wizerunku. 


