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Kościerzyna, dnia 10.03.2010 r.

Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN
1. Organizatorem Obchodów Roku Chopinowskiego z udziałem Waldemara
Malickiego oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie
jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościerzynie,
ul. Dworcowa 12.
2. Celem Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie jest:
a. popularyzacja i uświetnienie Obchodów Roku Chopinowskiego
poprzez włączenie zarówno młodych artystów, jak i uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
w poznawanie oraz promowanie postaci i twórczości kompozytora,
b. aktywizacja środowiska szkolnego oraz podnoszenie wiedzy
z dziedziny sztuki,
c. współpraca edukacyjna pomiędzy szkołami powiatu kościerskiego,
d. promocja najzdolniejszych uczniów z powiatu kościerskiego.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół powiatu kościerskiego
w następujących kategoriach:
- szkoła podstawowa – klasy IV – VI
- szkoła gimnazjalna
- szkoła ponadgimnazjalna
4. Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie odbędzie się w dwóch etapach:
a. Pierwszy etap organizuje każda ze szkół w terminie
do 30 kwietnia 2010r. na podstawie testu dostarczonego
w umówionym terminie przez Państwową Szkołę Muzyczną
w Kościerzynie. Pytania w teście będą dotyczyły postaci

i twórczości F. Chopina. Do rozwiązania testu niezbędna będzie
znajomość nadesłanych wraz z regulaminem materiałów
o F. Chopinie. Wypełnione przez uczestników I etapu konkursu
testy przedstawiciel naszej szkoły odbierze w sekretariacie danej
placówki. Testy będą sprawdzone przez nauczycieli naszej szkoły,
a wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu.
b. Drugi etap konkursu odbędzie się w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Kościerzynie do dnia 10 maja 2010 r.
Zaproszeni laureaci pierwszego etapu rozwiążą dodatkowy test
opracowany na podstawie materiałów o życiu i twórczości
F. Chopina dostarczonych do szkół wraz z regulaminem konkursu.
Dodatkowym elementem testu będzie rozpoznawanie utworów
muzycznych F. Chopina spośród nagrań podanych do słuchania
w związku z naszym konkursem.
5. Laureaci pierwszego etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa, natomiast
laureaci etapu drugiego zostaną wyróżnieni zaproszeniem na koncert
Waldemara Malickiego w dniu 16 maja 2010 r. w Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku k. Kościerzyny. Podczas koncertu
laureaci drugiego etapu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę
Powiatu Kościerskiego i Burmistrza Miasta Kościerzyna.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Katarzyna Karczewska
dyrektor szkoły

