
Internetowy Konkurs Gitarowy LubieGitare
Gitarowa Wiosna 2021

Regulamin Konkursu

Podstawowe informacje:

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego "LubieGitare", 
prowadzonego przez Katarzynę Maliszewską na stronach:

• www.lubiegitare.pl , 
• https://www.facebook.com/lubiegitare
• LubieGitare – Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCMCxEdb9LDnSRVnPvQV48ww

2. Konkurs skierowany jest do gitarzystów akustycznych oraz klasycznych.

3. W konkursie mogą wziąć udział gitarzyści uczący się samodzielnie, pobierający naukę 
gry prywatnie u nauczyciela, jak również w szkole muzycznej.

4. Uczestnik konkursu musi mieć skończone 10 lat. Górna granica wieku nie jest określona.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
• nauczyć się (samodzielnie lub z pomocą lekcji na profilu LubieGitare – Youtube) jednego 

z trzech utworów ("Wiosna" – Skaldowie, "Takie ładne oczy" – Czerwone Gitary, "Dni 
których nie znamy" – Marek Grechuta).

• zagrać TYLKO JEDEN wybrany utwór na gitarze klasycznej lub akustycznej według 
aranżacji własnej lub zaproponowanej na lekcjach na profilu LubieGitare - Youtube. 

• zagrać cały utwór (lub jego część) instrumentalnie, techniką fingerstyle.
• film z nagraniem konkursowym udostępnić na profilu YT 

(w przypadku braku profilu na YT należy udostępnić organizatorowi link do filmu z 
nagraniem) oraz link do fimlu na YT wraz z kartą zgłoszenia przesłać na adres 
organizatora: biuro@lubiegitare.pl do dnia 31 maja 2021 roku.

6. Aktualności o konkursie bedą zamieszczane na stronach związanych z projektem: 
• www.lubiegitare.pl ,
• https://www.facebook.com/lubiegitare

7. Pytania dotyczące konkursu można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@lubiegitare.pl lub telefonicznie pod numerem: 502-602-591.

Terminy:

1. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 do 31 maja 2021 roku.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i losowanie nagródy dodatkowej wśród wszystkich 

uczestników konkursu: 6 czerwca 2021 roku.
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Informacje dotyczące przesyłanych nagrań do konkursu:

1. Na nagraniu powinien być słyszalny dźwięk oraz widoczna gra na instrumencie 
(prawa i lewa ręka). 

2. Nagrania z efektami wizualnymi, lub montowane z kilku plików, nie będą brane pod uwagę.
3. Na nagraniu nie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy, natomiast wymagana jest 

widoczność prawej i lewej ręki podczas grania.
4. Film nie może być nagrany wcześniej niż 12 kwietnia 2021.
5. W czasie trwania konkursu wszystkie nagrania zostaną udostępnione w formie wyłącznie 

niepublicznej na profilu LubieGitare – YT, do wglądu przez organizatorów oraz Jury.
Po zakończeniu konkursu upublicznione zostaną nagrania laureatów.

6. Tytuł nagrania powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł wykonywanego utworu.
7. Opis nagrania powinien zawierać tytuł utworu z uwzględnieniem kompozytora oraz podtytuł 

"Internetowy konkurs Gitarowy LubieGitare".
8. Jakość nagrania nie podlega ocenie, niemniej preferowana jakość to HD.
9. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2021 roku włącznie na adres e-mailowy: 

biuro@lubiegitare.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: 
• wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z akceptacją regulaminu,
• link do nagrania konkursowego.

Kryteria i Nagrody:

1. Jury stanowią:
• Krzysztof Klejnowski (przedstawiciel marki "Takamine Polska"),
• Aleksander Maliszewski (myzyk i kompozytor, dyrygent orkiestry Alex Band),
• Piotr Restecki (jeden z czołowych przedstawicieli nurtu gitary fingerstyle w Polsce).
2. Ocenie Jury podlegać bedą: wrażliwość artystyczna, muzykalność, umiejętności aranżacyjne, 

sprawność techniczna w zależności od stażu gry, interpretacja utworu).
3. Sponsorami konkursu są: 
• Takamine Polska,
• Lampiaki Serwis Leszno,
• Kamerton Katarzyna Maliszewska,
• Sklep Muzyczny Promo-Music.
4. Wśród uczestników wyłonieni zostaną: 
• laureat nagrody głównej – ufundowanej przez "Takamine Polska" oraz szkołę "Kamerton 

Katarzyna Maliszewska",
• laureat nagrody wyróżnienia – ufundowanej przez "Lampiaki Serwis Leszno",
• laureat nagrody ufundowanej przez sklep muzyczny "Promo Music" z Leszna Wlkp. 

(losowanie wśród wszystkich uczestników konkursu).
4. Przewidziane są wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe – w postaci dyplomów dla 

wszystkich uczestników konkursu.
5. Decyzje Jury są ostateczne.

Klauzula informacyjna:

Do przeprowadzenia konkursu potrzebne są dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, miejsce i staż nauki 
gry, wizerunek uczestnika oraz imię, nazwisko nauczyciela – jeśli istnieje).
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promocji konkursu. 
Administratorem danych osobowych jest: 
"Kamerton Katarzyna Maliszewska", ul. Austriacka 6, 64-100 Leszno, 
telefon: 502-602-591, e-mail: biuro@lubiegitare.pl 
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