
R E G U L A M I N  

KONKURSU WIEDZY O MUZYCE POLSKIEJ „MIECZYSŁAW KARŁOWICZ”  

 

1. Konkurs WIEDZY O MUZYCE POLSKIEJ „MIECZYSŁAW KARŁOWICZ” organizowany 

jest przez  Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga i Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. 

F. Chopina w Kielcach. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o muzyce polskiej 

wśród dzieci i młodzieży. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 

I  Szkoła podstawowa, 

II  Szkoła ponadpodstawowa. 

3. Szkoła przystępująca do Konkursu zgłasza swoją ekipę (2-3 osobowe drużyny), 

wypełniając załączoną Kartę Zgłoszenia (nazwiska uczniów oraz ich opiekuna, a także 

numer kontaktowy do szkoły i opiekuna) i dostarczając ją  w terminie do 25  lutego 2014,  

osobiście,  listem na adres Impresariatu (ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce) lub 

przesyłając jej scan na adres: impresariat@filharmonia.kielce.com.pl.  

4. Wybór uczniów do ekip reprezentujących szkoły zostanie dokonany na zasadzie 

wewnętrznych eliminacji w szkołach. 

5. Przesłuchania drużyn odbędą się w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej  w dniu 3 marca 

2014 zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do szkół. 

7. Uczestnicy przyjeżdżają  na Konkurs na własny koszt. 

8. Każda z drużyn wylosuje 3 pytania: dwa z nich dotyczyć będą życia i twórczości      

     Mieczysława Karłowicza, trzecie – jego muzyki: na podstawie wysłuchanego nagrania   

     będzie trzeba określić utwór.   

9. Na wylosowane pytania odpowiadać będzie kapitan drużyny, po uzgodnieniu 

    odpowiedzi między członkami drużyny. 

10. Odpowiedzi uczestników oceni 5-osobowe Jury według punktacji 0-5 za każde   

     pytanie. 

11. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Filharmonii 

     (www.filharmonia.kielce.com.pl) w ciągu 3 dni od jego zakończenia. 

12. Potwierdzeniem uczestnictwa Szkoły w Konkursie będzie pamiątkowy dyplom, 

      natomiast drużyny zwycięskie otrzymają dyplomy (również dla nauczyciela -            

      opiekuna) i nagrody rzeczowe. 

13. Wręczenie nagród (3 miejsca dla każdej grupy wiekowej) nastąpi na koncercie  

      kameralnym w dniu 11 marca 2014 o godz. 18.00. 

14. Każdemu laureatowi przysługuje 1 podwójne zaproszenie na koncert 11.03.2014.  

15. Dodatkowych informacji udziela Impresariat Filharmonii pod numerem 

      telefonu: (041) 365-54-93, 609-00-99-11.  
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