
 
 
 
 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie 
 

 
1. Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie organizowany jest przez Towarzystwo 

Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina i Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w 
Kielcach. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o Fryderyku 
Chopinie wśród dzieci i młodzieŜy. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 
I Szkoły podstawowe, 
II Szkoły ponadpodstawowe. 

4. Szkoła przystępująca do Konkursu zgłasza swoją ekipę (2-3 osobowe druŜyny), 
wypełniając załączoną Kartę Zgłoszenia (nazwiska uczniów oraz ich opiekuna, a takŜe 
numer kontaktowy do Szkoły) w terminie do dnia 20 września 2009 r. osobiście lub 
listem na adres Biura Koncertowego (Plac S. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce). 

5. Wybór uczniów do ekip reprezentujących szkoły zostanie dokonany na zasadzie 
wewnętrznych eliminacji w szkołach. 

6. Przesłuchania druŜyn odbędą się w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej (budynek 
Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach, Plac S. Moniuszki 2B) w dniach 12-13 
października 2009 zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do Szkół. 

7. Uczestnicy przyjeŜdŜają na Konkurs na własny koszt. 
8. KaŜda z druŜyn wylosuje 3 pytania: dwa z nich dotyczyć będą Ŝycia i twórczości 

kompozytora, trzecie – muzyki F. Chopina: na podstawie wysłuchanego nagrania 
będzie trzeba określić gatunek utworu (wykorzystane będą najłatwiejsze do 
rozpoznania gatunki: mazurek, walc, polonez, nokturn, pieśń). 

9. Na wylosowane pytania odpowiadać będzie kapitan druŜyny, po uzgodnieniu 
odpowiedzi między członkami druŜyny.  

10. Odpowiedzi uczestników oceni 5-osobowe Jury według punktacji 0-5 za kaŜde 
pytanie.  

11. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Filharmonii 
(www.filharmonia.kielce.com.pl) w ciągu tygodnia od jego zakończenia. 

12. Potwierdzeniem uczestnictwa Szkoły w Konkursie będzie pamiątkowy dyplom, 
natomiast druŜyny zwycięskie otrzymają dyplomy (równieŜ dla nauczyciela-opiekuna) 
i nagrody rzeczowe. 

13. Wręczenie nagród (3 miejsca dla kaŜdej grupy wiekowej) nastąpi na jubileuszowym 
koncercie Towarzystwa Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina w Kielcach. O dacie i 
miejscu koncertu Szkoły zostaną powiadomione w późniejszym terminie. 

14. Dodatkowych informacji udziela Biuro Koncertowe Filharmonii pod numerem 
telefonu: (041) 365-54-93, 365-54-94. 


