REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MUZYCZNO-TECHNICZNEGO

pt. „Niezwykły instrument muzyczny w biało-czerwonych barwach”
ogłoszony w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Cele konkursu







rozwijanie u uczniów postaw patriotycznych, szacunku dla barw narodowych,
rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności uczniów,
poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu ich
zastosowania,
odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień technicznych i konstrukcyjnych, plastycznych
oraz muzycznych
rozbudzanie ciekawości poznawczej i samodzielności,
promowanie postawy proekologicznej.

Regulamin
Konkurs rozpoczyna się 24 września 2018 roku, a kończy się 22 października 2018 roku.
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego instrumentu muzycznego
z różnorodnych materiałów, w tym wykorzystywanych w recyklingu (np. rolki po papierze, butelki
plastikowe, pudełka, gumowe rurki, pojemniki po jogurcie, puszki, sznurki, kapsle, makulatura,
folie, słomki, drewniane patyki, przybory kuchenne, papier ozdobny, cekiny itp.).
2. Instrument powinien wydawać dźwięk (-ki), posiadać wysokie walory artystyczne i estetyczne oraz
powinien być wykonany w bazowych kolorach biało-czerwonych. Dopuszczalne jest użycie
materiałów wykończeniowych w barwach innych niż biało- czerwone (naklejki, koraliki itp.).
3. Na konkurs można zgłaszać tylko instrumenty wykonane indywidualnie przez jednego ucznia.
4. Każdy uczeń może wykonać tylko jeden instrument.
5. Każdy instrument powinien mieć naklejoną karteczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko
dziecka, klasa do której uczęszcza.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach : a) kl. „0”- III, b) kl. IV-VIII.
7. Termin składania prac kończy się 22 października 2018r. W klasach młodszych instrumenty proszę
przekazywać wychowawcom klas, zaś w klasach starszych nauczycielowi muzyki Alicji Budzińskiej.
Prace, które nie będą podpisane lub przekazane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.
8. Jury oceniać będzie prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, walory artystyczne,
pomysłowość, różnorodność użytych materiałów, samodzielność.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Zgromadzone instrumenty zostaną wyeksponowane na
okolicznościowej wystawie.
10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe zakupione z funduszy Rady Rodziców SP34.
11. Przekazane instrumenty nie będą podlegały zwrotowi i przejdą na własność szkoły.
Koordynator konkursu - Alicja Budzińska

