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Konkurs „Kompozytor – życie i twórczość” to wydarzenie cykliczne organizowane przez 
Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. XII  edycja poświęcona jest kompozytorowi romantyzmu – Franzowi 
Schubertowi. 

 
 

REGULAMIN 

 

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

Cele konkursu: 

 uczczenie 220. rocznicy urodzin Franza Schuberta, 

 przedstawienie sylwetki Franza Schuberta, 

 prezentacja twórczości muzycznej Franza Schuberta, 

 podkreślenie znaczenia źródeł inspiracji twórczej, 

 pobudzenie aktywności kulturalnej uczniów. 
 

Uczestnicy: 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego. 
Konkurs przewiduje dwie grupy wiekowe: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. 
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: 

I etap  
Zamieszczenie testu na stronie internetowej organizatora do dnia 28 lutego 2017r. - 
http://edukacja.tos.art.pl/  
Do dnia 31 marca 2017r. szkoły potwierdzają przystąpienie do konkursu (telefonicznie – 602 253 809 
lub mailowo – edukacja@tos.art.pl). Nauczyciele przeprowadzają w szkołach test teoretyczny w dniach 
3 – 12 kwietnia 2017r. 

II etap  
CD z nagraniami wybranych utworów Franza Schuberta udostępnione zostaną na stronie organizatora 
do 31 marca 2017r.  
Uczestnicy konkursu, którzy rozwiązali test w etapie I, przystępują do rozwiązania testu słuchowego w 
dniach 4 – 12 maja 2017r.  
Do 31 maja 2017r. nauczyciele przesyłają na adres mailowy: edukacja@tos.art.pl listę finalistów. 
 

III etap 

Finał odbędzie się 7 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w Sali Prób CKK Jordanki i składać się będzie z 
następujących zadań: 
- test słuchowy - koncert (wspólne zadanie dla obydwu grup wiekowych), który wypełnią kompozycje 
Franza Schuberta - uczniowie na otrzymanym programie z wykazem utworów zaznaczają kolejność 
wykonania, 
- krzyżówka z hasłem, 

--------          przerwa na poczęstunek           -------- 
- test teoretyczny, którego celem jest wyłonienie laureatów.  
 

http://edukacja.tos.art.pl/
mailto:edukacja@tos.art.pl


Po zakończeniu testu teoretycznego nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa w finale 
uczniom, podziękowań nauczycielom oraz ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród. 
 

Bibliografia: 
1. Encyklopedia muzyczna PWM, tom „S – Sł” część biograficzna pod redakcją Elżbiety 

Dziębowskiej, PWM Kraków 2007. 

 
 
 

Po Finale nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
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