
KONKURS WIEDZY – REGULAMIN: 

                                                                                                  

1. Udział w konkursie polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania w formie pisemnej oraz rozpoznaniu utworów      

kompozytora. 

2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o życiu i twórczości największego polskiego kompozytora, znajomość czasów,  

w których żył oraz jego twórczości z umiejętnością rozpoznawania utworów. 

3. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, którzy opanują wskazany zakres materiału. 

4. Materiały pomocnicze można otrzymać drogą mailową po uprzednim kontakcie z organizatorem konkursu: 

 Arleta Murawska, tel. kom. 506099747, arleta-murawska@wp.pl. 

5. Udział w konkursie należy zgłosić do 30 stycznia 2016 roku. 

6. Data, godzina i miejsce konkursu zostanie podana zgłoszonym do udziału Placówkom. 

7. Honorowy patronat konkursu pełni: 

             Zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego - Pan Rafał Blechacz 

             Wojewoda Kujawsko Pomorski - Pani Ewa Mes 

              



KARTA ZGŁOSZENIA: 

Nazwa placówki, adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel:.............................................................................................................................................................................................. 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opiekun:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel:.............................................................................................................................................................................................. 

Uczestnicy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis nauczyciela-opiekuna                                                                                               Pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 

 



KONKURS PLASTYCZNY - REGULAMIN 

 

1. Celem konkursu jest popularyzacja postaci największego polskiego kompozytora, rozwijanie wyobraźni twórczej 
dzieci i młodzieży.  

2. Tematyka pracy do wyboru: Fryderyk Chopin – wizerunek kompozytora lub odzwierciedlenie przeżyć utworów 
Kompozytora.  

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A- 4. 

4. Prace oceniane będą w kategoriach: szkoła podstawowa: klasy I – III, IV – VI, gimnazjum i liceum. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, a każda klasa maksymalnie 3 prace. 

6. Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. 

7. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko, adres szkoły lub placówki, nazwisko nauczyciela, numer kontaktowy. 

8. Prace prosimy nadesłać lub dostarczyć do dnia 28 lutego 2016 roku na adres: 

MDK NR 2, ulica Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz 

9. Jury dokona oceny prac, a o zwycięzcach powiadomi telefonicznie wraz z powiadomieniem daty i miejsca wręczenia 
nagród laureatom. 

10. Patronat honorowy: 

Zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego - Pan Rafał Blechacz  

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Pani Ewa Mes 



KONKURS LITERACKI – REGULAMIN: 

 

1. Udział w konkursie polega na napisaniu jednej pracy na dowolnie wybrany temat w dowolnej formie literackiej:  

wiersz lub proza (ta forma nie może przekroczyć 3 stron papieru kancelaryjnego) 

      2.  Prace należy złożyć w formie wydruku komputerowego do dnia 30 marca 2016 roku na adres Placówki. 

3. Prace będą oceniane według kategorii wiekowej: szkoła podstawowa 1-3, 4-6, gimnazjum, liceum. 

4. Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. 

5. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, adres placówki, nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela 

6. Jury dokona oceny prac, o zwycięzcach powiadomi telefonicznie wraz z terminem i miejscem wręczenia nagród 

laureatom. 

7. Honorowy patronat konkursu pełni: 

Zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego – Pan Rafał Blechacz 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Pani Ewa Mes 

 

 



KONKURS INSTRUMENTALNY – REGULAMIN: 

1. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednego utworu Fryderyka Chopina w wersji oryginalnej lub we własnym 

opracowaniu na dowolnym instrumencie. 

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół i placówek naszego Regionu (z wyjątkiem Szkół Muzycznych)  

3. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 30 kwietnia 2016 roku. 

4. Konkurs odbędzie się w czerwcu. O dacie, godzinie i miejscu przesłuchań zostaną powiadomieni telefonicznie 

zakwalifikowani do konkursu. 

5. Kartę uczestnictwa należy wypełnić według podanego wzoru wraz z tytułem utworu. 

6. Szczegółowych informacji udziela: 

Arleta Murawska – tel. 506099747 

 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNO – MUZYCZNE 

1. Celem przedstawienia jest ukazanie życia i twórczości Fryderyka Chopina (czas trwania – 1 godzina). 

2. Przedstawienie skierowane jest do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. 

3. Chęć udziału w przedstawieniu należy zgłosić na adres Placówki: mdk2jordan@poczta.onet.pl  

Należy skontaktować się również z organizatorem: Arleta Murawska, tel. 506099747. 

mailto:mdk2jordan@poczta.onet.pl

