100 zagadek o polskiej muzyce
na 100-lecie odzyskania niepodległości
Regulamin konkursu
Informacje ogólne:
1. Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o muzyce w Polsce oraz o kompozytorach polskich.
2. Konkurs trwa od 10 września do 6 listopada.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkoły muzycznej I i II stopnia
4. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie
Zasady konkursu:
5. Na tablicy ogłoszeń w głównym holu szkoły wywieszane będą pytania konkursowe. Pojawiać się one będą codziennie od poniedziałku
do czwartku. Tygodniowo będzie to około 12 pytań, czyli około 3 dziennie.
6. W ostatnim tygodniu października
31 października.

będzie 10 zagadek. Odpowiedzi na pytania z tego tygodnia należy udzielić do czwartku

7. Ostatnie zagadki pojawią się 6 listopada. Odpowiedzi z tego tygodnia należy dostarczyć do 7 listopada (środa).
8. Zadaniem uczestników jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania.
9. Szukając odpowiedzi na pytania można korzystać ze wszelkich dostępnych źródeł informacji.
10. Odpowiedzi powinny być w formie pisemnej. Na karcie z odpowiedziami musza znaleźć się następujące informacje:
 numer zagadki
 odpowiedź na pytanie (nie trzeba pisać treści pytania)
 imię i nazwisko ucznia oraz klasa w szkole muzycznej
 data złożenia odpowiedzi potwierdzona podpisem nauczyciela lub innego pracownika szkoły
11. Odpowiedzi muszą być napisane czytelnie.
12. Na jednej kartce można udzielić odpowiedzi na kilka pytań z danego tygodnia.
13. Odpowiedzi należy dostarczyć do p. Katarzyny Berest (klasa nr 14) lub pozostawić na portierni.
14. Odpowiedzi przyjmowane są do piątku każdego tygodnia (za wyjątkiem dwóch ostatnich tygodni trwania konkursu – patrz punkt 6 i 7).
15. Odpowiedzi nieczytelne lub oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
16. Ostateczną i niepodważalną decyzję o poprawności odpowiedzi oraz jej ważności podejmuje organizator konkursu p. Katarzyna Berest.
17. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
18. Przewidziane są co najmniej dwa zestawienia cząstkowe punktacji: za okres 10-28 września oraz 1-19 października.
19. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi.
20. Ponadto wyróżnione zostaną osoby, które zdobędą największą liczbę punktów odpowiednio spośród uczniów klas I-VI cyklu 6-letniego,
I-IV cyklu 4-letniego oraz spośród uczniów szkoły II stopnia. Główna nagroda przyznana zostanie uczniowi, który zdobędzie największą
liczbę punktów spośród wszystkich uczniów szkoły.
21. Aktywność w konkursie zostanie uwzględniona przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych w ocenie z przedmiotów: rytmika,
kształcenie słuchu (klasa I/4), audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia muzyki.
22. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 listopada podczas uroczystości szkolnej.

