
Konkurs „Kompozytor – życie i twórczość” to wydarzenie cykliczne organizowane przez 
Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. XIV edycja poświęcona jest polskiemu kompozytorowi – Stanisławowi 
Moniuszce. 

 

REGULAMIN 

 
Organizator konkursu: 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Dział Organizacji Koncertów i Audycji Muzycznych. 
 
Cele konkursu: 

 uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, 

 przedstawienie sylwetki czołowego, polskiego przedstawiciela muzyki romantycznej Stanisława 
Moniuszki, 

 prezentacja twórczości muzycznej kompozytora, 

 podkreślenie znaczenia źródeł inspiracji twórczej, 

 rozbudzanie zainteresowania muzyką klasyczną poprzez formę wieloetapowego konkursu. 
 
Uczestnicy: 
Konkurs adresowany jest do uczniów podstawowych szkół ogólnokształcących województwa kujawsko-
pomorskiego. 
Konkurs przewiduje dwie grupy wiekowe:  

1. uczniowie szkół podstawowych  - klasy IV – VI, 
2. uczniowie szkół podstawowych – klasa VII – VIII oraz III klasy oddziałów gimnazjalnych. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do ogólnokształcących szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Organizacja konkursu: 
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:  

1. Realizacja testu teoretycznego w szkołach – przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie 
przygotowanego przez Organizatora materiału. 

2. Realizacja testu słuchowego – przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie utworów 
wskazanych przez Organizatora. 

3. Finał konkursu (teoretyczny i słuchowy) w Sali Prób CKK Jordanki, dla zwycięzców etapów 
szkolnych.  

 
Terminarz: 

1. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową, faksem bądź drogą 
pocztową do 30 kwietnia 2019 r. 

2. Zgłoszenie zwycięzców etapów I i II przeprowadzonych w szkołach, zakwalifikowanych do 
etapu finałowego nauczyciele powinni przesłać do 24 maja 2019 r.  

3. III etap konkursu - Finał – 05 czerwca 2019 r., Sala Prób CKK Jordanki. 
 
Postanowienia ogólne: 

1. Pytania teoretyczne opracowane zostały w oparciu o Encyklopedię Muzyczną PWM, część 
biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, t. 6 „m” 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3. Uczestnicy sami pokrywają koszty transportu i ubezpieczenia.  
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swojego wizerunku i danych 

osobowych (m. in. umieszczenie zdjęć oraz imiennych wyników na stronie internetowej 
organizatora). Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.  

5. Laureaci miejsc od I do III konkursu otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.  



6. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej 
http://edukacja.tos.art.pl/konkurs-muzyczny/ 

7. Materiały potrzebne do realizacji testów konkursu muzycznego – teoretycznego i słuchowego 
przesłane zostaną zainteresowanym placówkom, po zgłoszeniu udziału.  

8. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej: http://edukacja.tos.art.pl/konkurs-
muzyczny/ 

 
Dane kontaktowe: 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
Dział Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych 
Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń 
tel.: 56 642 43 77,56 642 43 78, 602 253 809, 602 253 003  
mail: edukacja@tos.art.pl, audycje@tos.art.pl 
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