REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O TAŃCACH POLSKICH
Celem konkursu jest konfrontacja wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu polskich tańców
narodowych oraz poszerzenie wiedzy i motywowanie uczniów do dalszego rozwoju muzycznego.
Ponadto wspólne spotkanie nauczycieli z okazji odbywającego się konkursu stanowi ważny element
wymiany doświadczeń. Organizatorami konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Miejskim
Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
1. Konkurs odbędzie się w SSM I st. w Wysokiem Mazowieckiem, w dniu 23.03.2020
o godzinie 14.00 w sali baletowej.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI cyklu sześcioletniego i II-IV cyklu
czteroletniego.
3. Konkurs będzie jednoetapowy.
4. Zadania i ćwiczenia konkursowe będą w formie pisemnej, mogą to być:
a) pytania otwarte, zamknięte oraz wyboru,
b) pytania słuchowe.
5. Przewidziany czas trwania konkursu wynosi 60 minut.
6. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród laureatom nastąpi w dniu konkursu
o godzinie 18.00.
7. Prace konkursowe będą kodowane i oceniane przez komisję powołaną przez organizatora.
Skład komisji powołują Dyrektorzy szkół.
8. Uczestnicy będą oceniani w skali punktowej, przeliczanej na skalę procentową.
Przewidywany jest następujący podział nagród i wyróżnień:
85– 100 % LAUREACI – NAGRODZENI
75– 84 % LAUREACI – WYRÓŻNIENI.
Po przydzieleniu nagród i wyróżnień przez komisję na podstawie wyniku procentowego
wykonanych zadań, prace będą rozkodowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu.
9. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, laureaci trzech pierwszych miejsc dyplomy i nagrody, a wyróżnieni - dyplomy. Ponadto nauczyciele uczniów, którzy zostali
Laureatami otrzymają listy gratulacyjne.
11. Wpisowe w wysokości 15 zł należy wpłacić na konto Rady Rodziców na numer konta:
82 8774 0000 0010 1244 3000 0010
Na przelewie prosimy umieścić imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem: „Darowizna
na konkurs”
12. Zgłoszenia na konkurs prosimy przesyłać na adres konkurs.tance@wp.pl do 16.03.2020r.
13. Materiały konkursowe wraz z dokumentacją konkursu będą przekazane do szkół muzycznych
drogą mailową.
Kontakt:
Katarzyna Doms 511 354 831
Aleksandra Kłos-Staszewska 693 488 669

