
III SZKOLNY KONKURS FOLKLORYSTYCZNY 

Konkurs wiedzy „POLSKIE TAŃCE NARODOWE:  

KUJAWIAK, POLONEZ I KRAKOWIAK” 
 
 

konkurs na temat Polskich tańców narodowych: kujawiaka, poloneza                          

i krakowiaka przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI PSM II st.; 

termin przeprowadzenia konkursu 04 kwietnia 2017 roku; 

organizacja: K.Wyporska-Wawrzczak, M. Schweda,  I. Motyl 
 

CEL KONKURSU: 

• przybliżenie uczestnikom konkursu zagadnień folkloru Polski. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI PSM II st. w Słupsku. 

 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.  

 I etap konkursu odbędzie się  4 kwietnia o godz. 16.00 w sali nr 33 

 Czas trwania I etapu: 30 minut.  

 Każdy uczeń otrzymuje do rozwiązania 20 pytań -  o poziomie trudności 

„łatwy” i „średni”.  

 Materiały dostępne są na stronie internetowej szkoły. 

 Sześciu najlepszych uczniów przechodzi do II etapu –  (w przypadku małej 

liczby chętnych kryteria mogą ulec zmianie). 

 Etap II odbędzie się 4 kwietnia o godz. 16.45 w sali nr 33 

 W II etapie każdy uczeń otrzymuje 20 pytań o poziomie trudności „wysoki” 

(pytania teoretyczne i test słuchowy).  

 Zwycięzca otrzymuje tytuł „Szkolnego Mistrza Folkloru” oraz dyplom i 

ocenę celującą w ramach przedmiotu „literatura muzyczna”.  

 Uczniowie, którzy zdobędą II i III miejsce otrzymają dyplom   

 Pozostali uczniowie zakwalifikowani do etapu II otrzymają listy 

gratulacyjne. 

 Wręczenie nagród nastąpi w dniu  4 kwietnia 2017 roku o godz. 17.45 

w PSM podczas uroczystego koncertu. 



III SZKOLNY KONKURS FOLKLORYSTYCZNY 

Konkurs plastyczny 

 „POLSKIE TAŃCE NARODOWE:  

KUJAWIAK, POLONEZ I KRAKOWIAK” 
 

R E G U L A M I N 

 

1. CELE KONKURSU: 

• przybliżenie uczestnikom konkursu folkloru Polski; 

• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności; 

• prezentacja własnych dokonań twórczych; 

• poszukiwanie nowych środków wyrazu. 

 

2. ADRESACI KONKURSU: 

• Uczniowie PSM I i II st. w Słupsku. 

 

3. TECHNIKA I WYMIAR PRAC: 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką 

(malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 lub 

A-4 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich). 

• Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

 

4. TERMIN: 

• Termin oddania prac upływa 03 kwietnia 2017 roku (prace prosimy dostarczać do Biblioteki 

szkolnej). 

 

5. OCENA PRAC: 

• Prace oceniane będą w następujących kategoriach : 

- I grupa – PSM I st. 

- II grupa – PSM II st. 

• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.45 

podczas uroczystego koncertu 

•wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.                         

w Słupsku. 

 

7. OPIS PRAC: 

• Uczestnik / opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce 

zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

• Każda praca powinna być opisana czytelnie według wzoru pismem drukowanym.  

 

Imię i nazwisko ........................................ kl. ............ 

Tytuł pracy ........................................ 

 

 



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę. 

• Praca powinna być wykonana samodzielnie. 

• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia 

Konkursu. 

• Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r.     

Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę 

na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników 

podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.  

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników Konkursu. 

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace pozostają do dyspozycji 

organizatorów. 

 

 

Zapraszamy do udziału! 
 
 


