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K O N F R O N T A C J E   M U Z Y C Z N E 
REGULAMIN 

 
1. Zapraszamy do udziału w konfrontacjach wykonawców w kategoriach wiekowych: 

7-9 
   a) soliści (wokaliści, instrumentaliści) 
   b) zespoły (instrumentalne, wokalne, instrumentalno – wokalne)  

10-12 
   a) soliści (wokaliści, instrumentaliści) 
   b) zespoły (instrumentalne, wokalne, instrumentalno – wokalne)  

 13-15 
   a) soliści (wokaliści, instrumentaliści) 
   b) zespoły (instrumentalne, wokalne, instrumentalno – wokalne) 
    16-20 
   a) soliści (wokaliści, instrumentaliści) 
   b) zespoły (instrumentalne, wokalne, instrumentalno – wokalne) 
  
2. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut (1 utwór; 2. na prośbę jury), instalacja - do 5 minut. 
Organizator zakwalifikuje do konkursu wykonawców po przesłuchaniu nagrania audio na nośniku CD 
w formacie mp3/WAVE (nazwa wykonawcy oraz tytuły utworów) z zarejestrowanym jedny m utworem, który 
zaprezentowane zostanie podczas przeglądu.  
3. Warunkiem zakwalifikowania Wykonawcy do przeglądu jest dostarczenie  kompletnego zgłoszenia  

w postaci: 
a. prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia 
b. oświadczenia o odpowiedzialności za zespół, 
c. podpisanego egzemplarza regulaminu, 
d. nagrań audio. 

4. Kompletne zgłoszenie dostarczone powinno być: 
a) osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury Teatr. ul. Teatralna 1, Impresariat,  

od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00 lub 
b) korespondencyjnie; 
-  pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz z dopiskiem 
ZGŁOSZENIE -GAPA-MUZYKA 
c) pocztą elektroniczną na adres: konkursgapackt@gmail.com  (w tytule wiadomości e-mail: nazwa zespołu 
lub imię i nazwisko Wykonawcy) 
 
UWAGA! 
Zgłoszenia niekompletne (tzn. pozbawione oświadczenia o odpowiedzialności za zespół, karty  
zgłoszenia/niepodpisane j karty zgłoszenia lub w kilku oddzielnych plikach) przesyłane w postaci 
wiadomości e-mail nie będą rozpatrywane. 

5. Poszczególne prezentacje oceni Jury powołane przez organizatorów wg następujących kryteriów: doboru 
repertuaru dostosowanego do wieku wykonawcy, emisji głosu, ogólnej muzykalności, wyrazu artystycznego. 

6. Jury zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania wykonawcy do innej grupy wiekowej. 
7. W konkursie przyznane zostaną Złota i Srebrna GAPA  dla każdej grupy wiekowej w poszczególnych 

kategoriach wykonawców oraz Grand Prix konfrontacji muzycznych w wysokości 500 zł. 
8. Kolejność prezentacji konkursowych ustalają organizatorzy przeglądu. 
9. Termin nadsyłania kart zgłoszenia, oświadczeń o odpowiedzialności za zespół i nagrań audio upływa  

28 kwietnia 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).  
10. Przegląd konkursowy odbędzie się w CK Teatr w dniach: 16 - 17 maja 2023 r., od godz. 9.00. 
 


