REGULAMIN
KONKURSU Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
„CO SŁYCHAĆ?”

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
2. Konkurs otrzymał honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sosnowiec.
3. Konkurs ma charakter makroregionalny.
4. Konkurs jest adresowany do uczniów starszych klas szkół muzycznych I stopnia1
regionów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.
5. Poziom trudności zadań Konkursu nie wykroczy poza podstawę programową przedmiotu
Kształcenie słuchu w szkole muzycznej I st.
6. Konkurs jest jednoetapowy, dwuczęściowy. Część pierwsza ma formę pisemną; część
druga - formę tzw. ścieżki słuchowej (indywidualne rozwiązywanie przygotowanych
w kilku salach zadań dźwiękowych).
7. Od uczestników Konkursu oczekuje się umiejętności:
- zapisywania dyktand muzycznych 1-głosowych,
- uzupełniania brakujących fragmentów tekstu muzycznego,
- analizy i zapisu podstawowych zjawisk melodycznych i harmonicznych,
- porównywania zapisu melodii z nagraniem,
- określania ambitus fragmentu melodii,
- elementarnych umiejętności obsługi urządzeń komputerowych i odtwarzających dźwięk.

Wymagane w Konkursie zagadnienia: interwały proste, gamy durowe i molowe (z odmianami) do 3 znaków
przykluczowych, trójdźwięki: durowy i molowy w przewrotach, zwiększony i zmniejszony w postaci zasadniczej,
triada harmoniczna, dominanta septymowa w postaci zasadniczej, takty proste i złożone regularnie.
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8. Konkurs odbędzie się 10 marca 2022 roku w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych
w Sosnowcu - przy ul. Wawel 2.
9. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalna liczba wszystkich
uczestników – 40).
10. Uczestnicy występują anonimowo, posługując się godłami wylosowanymi przed
rozpoczęciem Konkursu. Dane uczestników zostaną odtajnione podczas ogłoszenia
wyników i zakończenia Konkursu.
11. Prace i zadania realizowane przez uczestników oceniać będzie Jury Konkursu powołane
przez Dyrektora ZSM w Sosnowcu.
12. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dopuszcza
się przyznanie miejsc ex aequo.
13. Jury ma prawo nie przyznać wszystkich miejsc, a także przyznać wyróżnienia oraz nagrody
pozaregulaminowe.
14. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne.
15. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
16. Kartę zgłoszeniową wraz załącznikiem będzie można pobrać ze strony internetowej ZSM
w Sosnowcu (www.zsmsosnowiec.pl - zakładka „Konkurs KS”) od stycznia 2022 r.
17. Wpisowe w wysokości 30 zł (od każdego uczestnika), przeznaczone na organizację
Konkursu, należy wpłacić przelewem na konto Rady Rodziców przy ZSM w Sosnowcu.
numer rachunku bankowego: 36 2490 0005 0000 4530 3283 8299
Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem
„Konkurs KS”.
Z chwilą przyjęcia przez organizatorów zgłoszenia wpisowe nie podlega zwrotowi.

18. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikiem i kopią dowodu wpłaty wpisowego należy
przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. na adres:
Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu
ul. Wawel 2
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 37 95, wew. 21
fax 32 266 37 91
adres e-mail: sekretariat@zsmsosnowiec.pl
19. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
20. Koszty dojazdu uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
21. Podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie
się w dniu Konkursu w siedzibie ZSM w Sosnowcu.
22. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej
ZSM w Sosnowcu (zakładka „Konkurs KS”).
23. Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres e-mail ZSM
sekretariat@zsmsosnowiec.pl
Można się również kontaktować telefonicznie:
32 266 37 95 (sekretariat szkoły)
792 944 499 (naucz. Izabela Ciesielska – koordynator Konkursu).

w Sosnowcu:

