
 
Konkurs Multimedialny pt. „W KRAINIE OPERY” 

 
REGULAMIN 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w 

Kielcach, Plac St. Moniuszki 2B. 
 
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o muzyce wśród dzieci i młodzieŜy. 
 
3. W konkursie mogą wziąć udział słuchacze koncertu symfonicznego z cyklu Akademia 

Melomana, zatytułowanego W KRAINIE OPERY, zorganizowanego 17 marca 2011 w 
siedzibie Filharmonii.  

 
4. Przedmiotem Konkursu jest praca multimedialna przygotowana w programie 

Microsoft Power Point (.pps). Prezentacja nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 3 minuty. 
 

5. Tematyka pracy konkursowej powinna wiązać się z wysłuchanym 17 marca 2011 
koncertem W KRAINIE OPERY – moŜe odnosić się do róŜnych aspektów koncertu: 
kompozytorów, utworów, wykonawców, instrumentów, własnych wraŜeń itp. 
Pomysły najbardziej oryginalne będą najwyŜej cenione przez jury. 

 
6. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 

  - szkoła podstawowa, 
 - szkoła ponadpodstawowa. 

 
7. Autorem jednej pracy moŜe być jedna osoba bądź zespół składający się z 

maksymalnie trzech osób. 
 
8. Prace z dopiskiem „KONKURS MULITIMEDIALNY” moŜna dostarczyć do dnia 30 

kwietnia 2011 r.: 
- osobiście lub listownie na płycie CD na adres: 

Biuro Koncertowe Filharmonii Świętokrzyskiej, Plac St. Moniuszki 2B, 
25-334 Kielce 

lub 
- drogą elektroniczną na adres: impresariat@filharmonia.kielce.com.pl 
 
 

9. KaŜda praca musi być dokładnie opisana i powinna zawierać: 
- imię i nazwisko autora (autorów) pracy, 
- adres szkoły i numer klasy, 
- telefon kontaktowy do autora pracy. 

 
10. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na nieodpłatne 

przekazanie praw autorskich do wykorzystywania pracy na wszystkich polach 
eksploatacji (w Internecie oraz prezentowania podczas koncertów itp.). 

 
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody osób biorących 

udział w konkursie do przetwarzania przez organizatora konkursu ich danych 
osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. 
U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). 

 
12. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Filharmonii 

(www.filharmonia.kielce.com.pl) do dnia 16 maja 2011. 
 



 
13. Wręczenie nagród rzeczowych (trzy miejsca dla kaŜdej grupy wiekowej) nastąpi na 

Koncercie Familijnym w dniu 22 maja 2011 o godz. 11.00 w siedzibie Filharmonii 
Świętokrzyskiej. 

 
14. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 
15. Prace nie spełniające zasad podanych w niniejszym regulaminie nie będą oceniane 

przez jury. 
 

16. Filharmonia nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu do siedziby 
organizatora. 

 
17. Dodatkowych informacji udziela Biuro Koncertowe Filharmonii pod numerami 

telefonu: 41 365-54-93 lub 41 365-54-94 albo pod adresem elektronicznym 
impresariat@filharmonia.kielce.com.pl 


