
REGULAMIN  

Wewnątrzszkolnego konkursu „Moja inwencja”  

dla uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Golubiu-Dobrzyniu i Filii w Ciechocinie.  

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Golubiu-Dobrzyniu 

oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury.  

II. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

a) Zwrócenie uwagi na szczególnie uzdolnionych uczniów,  

b) Rozbudzenie motywacji uczniów  i kreatywności twórczej,  

c)  Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnej twórczości i ekspresji 

muzycznej, 

d)  Rozwój szeroko pojętej muzykalności i wrażliwości,  

e) Rozwój strony poznawczej młodego kompozytora czy choreografa,  

f) Zaznajomienie się z formą muzyczną, 

g) Zaznajomienie się z programem do edytowania nut MuseScore, 

h) Zwiększenie atrakcyjności przedmiotów ogólnomuzycznych.  

III. ORGANIZACJA KONKURSU  

a) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w 

Golubiu-Dobrzyniu i Filii w Ciechocinie.  

b) Konkurs jest jednoetapowy. 

c) Konkurs odbywa się w dwóch niezależnych od siebie kategoriach: kompozycja oraz 

choreografia. 

d) Każdy uczestnik może wziąć udział bądź w jednej bądź w obu kategoriach.  

e) Nagranie video dokonane w dowolny sposób uczestnik nadsyła przez program 

wetransfer.  

Wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać www.wetransfer.com, wpisać adres 

m.gumiela@golub-dobrzyn.com.pl oraz swój adres mailowy dopisać imię i nazwisko 

uczestnika oraz kategorię(kompozycja/choreografia), dołączyć plik z nagraniem video 

i wysłać.  

f) Termin nadsyłania nagrań i prac upływa 15 VI 2021r.  

http://www.wetransfer.com/
mailto:m.gumiela@golub-dobrzyn.com.pl


g) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 18 VI 2021 r. na stronie internetowej 

szkoły.  

IV. KATEGORIA KOMPOZYCJA  

a) Przedmiotem konkursu jest nagranie wykonania własnej kompozycji na dowolnym 

instrumencie lub przesłanie zapisu własnego  utworu umożliwiającego odczytanie 

partytury w programie MuseScore.  

b) Utwór może być o dowolnej tematyce, formie, obsadzie wykonawczej .  

c) Jeżeli uczestnik decyduje się na pisemną formę utworu musi ona być zgodna z 

zasadami muzyki.  

d) Czas kompozycji nie może być dłuższy niż 3 minuty.  

V. KATEGORIA CHOREOGRAFIA  

Przedmiotem konkursu jest  przesłanie nagrania układu choreograficznego do utworu 

Fryderyka Chopina - Wiosna op.74, Nr 2 z wykorzystaniem poniższego nagrania.  

Link do nagrania:  https://www.youtube.com/watch?v=v8AZBSloFiM  

VI. JURY KONKURSU  

a) Uczestników konkursu ocenia jury powołane przez dyrektora szkoły.  

b) Jury ocenia prezentacje uczestników stosując punktację w skali 1-25 pkt.  

c) Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.  

VII. NAGRODY  

a) Konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników na stronie internetowej szkoły i 

przyznaniem nagród oraz upominków sfinansowanych z 1% podatku Stowarzyszenia 

Miłośników Kultury.  

b) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie oraz 

upominek. 

c)  Laureaci konkursu otrzymają dyplom laureata oraz nagrody główne przewidziane 

przez organizatorów.  

d) Odbiór nagród i dyplomów będzie możliwy osobiście w sekretariacie szkoły w 

godzinach pracy sekretariatu (informacja na stronie szkoły).  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prezentacji laureatów oraz 

uczestników na stronie internetowej  szkoły oraz w mediach społecznościowych.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8AZBSloFiM

