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Regulamin XVII Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej 
 
 
Data konkursu: 9 lipca 2022 r. 

Miejsce przesłuchań: Sierakowice, Drewniany Zabytkowy Kościół, ul. Ks. B. Łosińskiego 1B 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

 

Termin zgłoszeń: 5 lipca 2022 r. 

Forma zgłoszeń: Formularz on-line dostępny na stronie www.muzyka.mysliwska.pl 
 

Kategorie i klasy konkursowe: 
1. Kategoria solowa -sygnały - przesłuchania w klasach: D, C, B, A. 

 
2. Kategoria zespołowa – sygnały - przesłuchania w klasach: D, C, B, A, G 

 
3. Kategoria zespołowa – muzyka myśliwska – przesłuchania w klasie MB. Wymagane 3 

komplety partytur wykonywanych utworów. 
 

 
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Muzyki Myśliwskiej, 
patrz:  www.muzyka.mysliwska.pl 
 

4. Konkurs „O fanfarę żurawia” – przesłuchania indywidualne dla myśliwych sygnalistów 
nie biorących udziału w konkursach regionalnych i ogólnopolskim, a ogrywających   
polowania zbiorowe i uroczystości w swoich kołach łowieckich. 
W występie konkursowym zaprezentować należy dwa dowolne sygnały związane 
z  polowaniem  zbiorowym. 
 

Nagrody: 
Każdy uczestnik Przeglądu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową. Wręczenie nagród odbędzie 
się w Drewnianym Zabytkowym Kościele o godz. 15. Po wręczeniu nagród udamy się do Ołtarza 
Papieskiego, gdzie odbędzie się Koncert laureatów i Msza Hubertowska. 
 
W ramach Koncertu laureatów zdobywcy I miejsc w każdej klasie solowej oraz zespołowej 
wykonają dla zebranej publiczności po jednym popisowym utworze natomiast zdobywcy 
I miejsca w kategorii MB wykonają dwa popisowe utwory. 
 
Nagrody główne: 

• I miejsce w kategorii zespołowej MB - róg myśliwski parforce 

• I miejsca w kategorii solowej „A” - róg myśliwski pless  

• I miejsca w kategorii solowej „B” - róg myśliwski pless 

• I miejsca w kategorii solowej „C” - róg myśliwski pless  

• I miejsca w kategorii solowej „D” - róg myśliwski pless  

http://www.muzyka.mysliwska.pl/
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• I miejsca w kategorii solowej „O fanfarę żurawia” - płaskorzeźba „ŻURAWIA” autorstwa 
Bernarda  Osowskiego. 

 
Nagrodę główną w postaci rogu otrzymać może sygnalista/zespół, który nie sięgnął po nią 
w minionych czterech latach. W takim wypadku następuje zamiana nagród w obrębie trzech 
pierwszych miejsc. 
 
Nagrodę za zajęcie I miejsca w każdej kategorii może odebrać tylko osobiście sygnalista lub 
zespół, który ją wywalczył. Nagroda nieodebrana, przechodzi do puli nagród na rok następny. 
 
 
Kontakt: 
Gminny Ośrodek Kultury 
gok@sierakowice.pl 
tel. 58 681 62 14, 694 468 877 
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