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  Słupsk, 27 stycznia 2020 r. 
 

 

       Państwo 

       Dyrektorzy 

       Szkół Podstawowych 

       Miasta Słupsk i powiatu słupskiego 

 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  

w Słupsku organizuje cykliczny: 

 

X Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej  

„Epokami przez muzykę”. 
 

Z okazji 250 rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena tematem 

tegorocznego konkursu będzie „Ludwig van Beethoven – klasyk i nowator”. 

Zakres konkursu uwzględnia podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości 

Ludwiga van Beethovena oraz rozpoznawanie najbardziej uznanych utworów 

kompozytora. 

 

Konkurs odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu  15 maja 2020 r.  

Program konkursu zostanie podany w dniu 17 lutego 2020 r. na stronie 

internetowej szkoły www.psmslupsk.pl  

 

Udział w konkursie jest nieodpłatny.  

Przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

 

Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową: sekretariat@psm.slupsk.pl , 

faxem nr - 59 84 32 861, 59 84 32 199  

lub listownie na adres szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  

ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk 

 

Liczymy na Państwa pomoc i zainteresowanie ze strony nauczycieli 

i uczniów. 

 

        

W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia konkursu 
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REGULAMIN X KONKURSU WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ 

„ Epokami przez muzykę” –  

„Ludwig van Beethoven – klasyk i nowator”                                    

 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.              

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych, społecznych            

i prywatnych szkół podstawowych z miasta Słupsk i powiatu słupskiego. 

3. Konkurs odbędzie się w dniu 15 maja 2020 r. w siedzibie  

PSM I i II st. w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 106. 

4. Konkurs będzie dwuetapowy: 
- I etap – test pisemny z życia i twórczości Ludwiga van Beethovena 

- II etap – test słuchowy ze znajomości wybranych kompozycji 

 Do etapu II zakwalifikowani zostaną uczestnicy z najwyższą punktacją  

etapu pierwszego. 

5. Konkurs powinien być poprzedzony eliminacjami szkolnymi, które 

wyłonią reprezentantów szkoły. 

6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 

7. Zgłoszenia należy przesyłać do 8 maja 2020 r. na załączonym 

formularzu zgłoszeniowym: pocztą, mailem lub faxem. 

8. Program konkursu zostanie podany w dniu 17 lutego 2020 r. na stronie 

internetowej szkoły www.psmslupsk.pl  

9. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów nastąpi w dniu Konkursu. 

10. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

11. W skład Komisji Konkursowej wejdą nauczyciele powołani przez 

organizatora. 

12. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne. 

13. Koszty delegacji uczestników pokrywają szkoły delegujące we własnym 

zakresie. 

14. W czasie przerwy między etapami Konkursu organizatorzy zapraszają  

na uroczysty koncert w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Słupsku. 

 

    Zakres programowy Konkursu będzie umieszczony na stronie internetowej 

Szkoły  www.psmslupsk.pl lub dostępny w sekretariacie Szkoły (proszę przynieść 

pendrive lub płytę CD)  przy ul. Szczecińskiej 106 w Słupsku od 2 marca 2020r. 

 

 

 

 

 
Pieczęć szkoły 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 X KONKURS „Epokami przez muzykę”  

„Ludwig van Beethoven – klasyk i nowator”                                    

Słupsk, 15 maja 2020 r. 
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imię i 
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2. imię i 
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nazwisko 
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imię i 

nazwisko 
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Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

 

tel./fax 

 

 

 
 

 

 

 

      ............................................................ 
       (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

 
 


