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Regulamin Makroregionalnego Konkursu
dla Szkół Muzycznych I i II st. stopnia
„HISTORIA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOPINOWSKIEGO
W WARSZAWIE.
SYLWETKA PATRONA – FRYDERYKA CHOPINA”
1. MAKROREGIONALNY KONKURS DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II
stopnia odbędzie się w siedzibie PSM I i II stopnia w Olsztynie
przy ul. Kościuszki 39, dnia 3 marca 2022 roku, w sali 101 godz. 11.00.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkół muzycznych
I i II stopnia.
3. Celem KONKURSU jest zdobycie wiedzy na temat historii, wybitnych postaci
i laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego odbywającego się
w Warszawie, jak również poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie życia
i twórczości Patrona Konkursu – Fryderyka Chopina. W Konkursie zostaną
wyłonieni i wyróżnieni uczniowie, którzy wykażą się największą wiedzą
i umiejętnościami w określonym temacie. Ponadto listy gratulacyjne zostaną
przyznane dla nauczycieli uczniów – LAUREATÓW. Wspólne spotkanie
nauczycieli i uczniów z racji odbywającego się KONKURSU stanowi ważny
element integracji i wymiany wzajemnych doświadczeń pedagogicznych
i artystycznych.
4. KONKURS będzie przeprowadzony w dwóch grupach dla uczniów szkół
muzycznych I st. i II st. w sali nr 101 oraz w sali koncertowej PSM w Olsztynie.
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5. Zadania i ćwiczenia konkursowe mogą wykraczać poza obowiązującą podstawę
programową oraz będą zawierać wiedzę dotyczącą LAUREATÓW (nazwiska
i narodowość) ostatniego Konkursu z października 2021 r.
6. Materiały dotyczące KONKURSU będą dostępne na stronie internetowej
szkoły.
7. Zadania i ćwiczenia konkursowe będą przeprowadzone w postaci testu
teoretycznego i słuchowego.
8. KONKURS będzie przeprowadzony w formie pisemnej.
9. Przewidywany czas trwania KONKURSU wynosi 60 minut.
10. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród LAUREATOM nastąpi
w dniu KONKURSU około godziny16.30.
11. Wszystkie prace konkursowe będą kodowane i oceniane przez powołane do tego
celu Jury.
12. Uczestnicy będą oceniani w skali punktowej przeliczonej na skalę procentową.
13. Regulamin ustanawia następujący podział nagród i wyróżnień:
85 – 100 %

LAUREACI – NAGRODZENI

75 – 84 %

LAUREACI – WYRÓŻNIENI

Po przydzieleniu nagród i wyróżnień przez Jury na podstawie wyniku procentowego
wykonanych zadań, prace będą rozkodowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem
uczestnika KONKURSU.
14. Decyzje Jury są ostateczne.
15. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymają dyplomy uczestnictwa
w MAKROREGIONALNYM KONKURSIE
„HISTORIA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
CHOPINOWSKIEGO W WARSZAWIE. SYLWETKA PATRONA –
FRYDERYKA CHOPINA”.
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16. LAUREACI – NAGRODZENI otrzymają dyplomy i nagrody, a LAUREACI WYRÓŻNIENI otrzymują dyplomy. Ponadto nauczyciele uczniów, którzy
zostali LAUREATAMI otrzymają listy gratulacyjne.
17. Lista LAUREATÓW ogłoszona będzie na stronie internetowej PSM I i II st.
w Olsztynie: www.szkola-muz.olsztyn.pl
18. Formularz zgłoszenia ucznia/uczniów do udziału w konkursie należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2022 r. na adres sekretariatu PSM
I i II st. w Olsztynie: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl.
19. Wpisowe w wysokości 40 zł należy przesłać na konto Rady Rodziców
z dopiskiem „Konkurs Chopin + nazwisko ucznia”
Nr konta: 18 1010 1397 0033 6213 9120 0000.
W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w KONKURSIE opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
20. Zgłoszenie konkursowe oznacza akceptację powyższego Regulaminu

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem Sekcji Teorii,
p. Urszulą Kulig-Cybowską - tel. 662 764 854.
e-mail: kulig.cybowska.urszula@szkola-muz.olsztyn.pl
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