
Regulamin Młodzieżowych Konfrontacji  
Muzycznych Strzyżów 2018

Organizator: Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie 

Patronat honorowy: Burmistrz Strzyżowa 

Patronat medialny: Regionalne stacje radiowe i telewizyjne, popularne 
tytuły prasy regionalnej.

Cele Konfrontacji: 

- prezentacja dorobku artystycznego szkół, ośrodków kultury, placówek 
oświatowych i innych podmiotów prowadzących zajęcia muzyczne z 
młodzieżą 
- wymiana doświadczeń w zakresie pracy z wokalistami i instrumentalistami -
promocja uzdolnionej młodzieży i wartościowego artystycznie repertuaru 
oraz autorskiej twórczości 
- edukacja artystyczna, rozwijanie warsztatu uczestników 
- stworzenie profesjonalnych warunków do prezentacji wykonawców 

Informacje organizacyjne, warunki uczestnictwa: 

1. Konfrontacje odbędą się w dniu 1 grudnia 2018 r. w Domu Kultury 
„Sokół” w Strzyżowie. 

2. Zgłoszenia do dnia 20 listopada 2018 r. na adres: Dom Kultury „Sokół”, 

38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2, e-mail dksokol@op.pl 

3. W przypadku dużej liczby uczestników o kwalifikacji decyduje kolejność 
zgłoszeń 

4. Impreza adresowana jest do młodzieży od 16 do 25 lat z terenu 
województwa podkarpackiego. 

5. Uczestnik prezentuje jeden utwór w j. polskim, preferowane piosenki 
autorskie, które uhonorowane zostaną nagrodą specjalną za najlepszą 
kompozycję. 

6. Oceny uczestników dokona profesjonalne Jury: Aneta Figiel, Krzysztof 
Uściłowski, Magda Skubisz. 
Dla uczestników odbędą się konsultacje muzyczne.



7. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach: 
- soliści 
- zespoły 

8. Soliści prezentują się z akompaniamentem własnym lub półplejbekiem. 

9. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, ufundowane przez Organizatora i 
Sponsorów. 

10. Ustala się akredytacje w wysokości 20 zł, od każdego uczestnika, która 
w całości zostanie przekazana na fundusz nagrodowy. 
Wpłata akredytacji do dnia 23.11.2018r. wyłącznie na nr rachunku 
bankowego:

 79916800040000129620000010 
 (Bank Spółdzielczy w Strzyżowie)

  z dopiskiem „akredytacja MKM”

 Uwaga! kopie dowodu wpłaty należy przesłać (do 23.11.2017) na adres 
dksokol@op.pl wraz z    danymi do faktury (w tym NIP oraz Imię i Nazwisko 
uczestnika).

11.Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące. 

12. Dodatkowych informacji w sprawach nie ujętych w regulaminie udzielają 
Organizatorzy, pod numerem (17) 2761-258
 

Biuro organizacyjne: tel. 17 2761 258 

- główny koordynator MKM: Barbara Szlachta 
- kierownictwo muzyczne: Justyna Nowak 
- realizacja dźwięku, sprawy techniczne: Dominik Cynar, Paweł Krok, 
- sprawy organizacyjne: Aleksandra Korabiowska 
- sprawy administracyjne: Danuta Bosek


