Regulamin Konkursu Wiedzy o K. Szymanowskim

1. Konkurs wiedzy o Karolu Szymanowskim organizowany jest przez Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia im .Fryderyka Chopina w Brodnicy w dniu 18 marca
2014 roku.
Konkurs ma zasięg powiatu brodnickiego , a jego celem jest popularyzacja
wiedzy o Karolu Szymanowskim wśród dzieci i młodzieży.
2. Konkurs kierowany jest dla uczniów szkół podstawowych: klas IV – VI.
3. Szkoła przystępująca do Konkursu zgłasza swoją ekipę 2-3 osobową
drużynę, wypełniając załączoną kartę zgłoszenia do dnia 18 lutego 2014 roku
listem lub pocztą elektroniczną: na adres :
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
87 – 300 Brodnica ul. St. Wyspiańskiego 11
tel / fax 564986066 e- mail : psmbrodnica@wp.pl
Regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenia na wyjazd dostępne są na
stronie internetowej szkoły psmbrodnica.pl
4. Wybór uczniów do ekip reprezentujących szkoły zostanie dokonany na
zasadzie wewnętrznych eliminacji w szkołach.

W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych.

5. Konkurs przeprowadzony będzie jednego dnia w trzech etapach: pisemnym i
ustnym:
Etap I – krótki tekst, w którym zawarte będą podstawowe pytania z życia i
twórczości Karola Szymanowskiego oraz zadanie słuchowe. Do II etapu
przechodzą drużyny z największą liczbą punktów.
Etap II – każda drużyna wylosuje 3 pytania: dwa z nich dotyczyć będą życia i
twórczości

kompozytora,

trzecie

muzyki

Karola

Szymanowskiego:

na

podstawie

wysłuchanego nagrania będzie trzeba określić gatunek utworu i

podać tytuł.
Etap III – w Finale biorą udział 4 zespoły.
W przerwie między etapami. będzie udostępniony bezpłatny poczęstunek.
6. Na wylosowane pytania odpowiadać będzie kapitan drużyny, po uzgodnieniu
odpowiedzi między członkami ekipy.
7. Odpowiedzi uczestników oceni 3 - osobowe Jury według punktacji 0-5 za

każde pytanie.
8. Decyzje Jury będą ostateczne i nieodwołalne.
9. Potwierdzeniem uczestnictwa szkoły w konkursie będzie pamiątkowy dyplom,
natomiast drużyny zwycięskie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość sporządzania dokumentacji foto/
audio/video, bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników Konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Iwona Mrozińska tel.728315313

