
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Internetowego „Co w trawie piszczy?” 

1. Szkolny Konkurs Internetowy „Co w trawie piszczy?” nie jest obowiązkowy. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do kreatywnego wykonywania  

muzyki oprawionej w słowa lub prace plastyczne, zdjęcia itp. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie POSM I st. nr 1 – solo lub w zespołach. 

Wystąpią w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria 1. – klasy I do III 

Kategoria 2. – klasy IV i V 

Kategoria 3. – klasy VI do VIII 

4. Każdy uczestnik przygotowuje program (miniatura, utwór cykliczny lub kilka utworów)  

o dowolnej tematyce, które w jego odczuciu kojarzą się z wiosną. Mogą to być utwory 

programowe lub muzyka absolutna. Wykonawcy mogą wykorzystać też własne improwizacje 

lub kompozycje. 

5. Program uczniowie ustalają i przygotowują ze swoim nauczycielem. Czas trwania programu  

dla poszczególnych kategorii wynosi:  

Kategoria 1. – do 4 minut 

Kategoria 2. – do 6 minut 

Kategoria 3. – do 8 minut 



6. Nagrania mogą być montowane. Rozpoczną się krótką zapowiedzią, zawierającą 

przedstawienie się wykonawcy i nazwisko przygotowującego go nauczyciela. 

7. Muzyce mogą towarzyszyć: 

- recytacja poezji lub prozy, własny tekst, opowieść opisująca charakter utworu lub utworów 

- ilustracje lub inne własne prace plastyczne albo zdjęcia 

8. Nagrania należy wysłać w terminie do  10 marca 2023 roku za pośrednictwem platformy 

WeTransfer adresując pliki na maila konrad.ksiazczyk@posm1.edu.pl 

9. Pod względem technicznym muszą spełniać następujące warunki:  

 -nagranie musi być w formacie video (*.avi, *.mp4, *.mov, *.mpg, *.wmv itp.) 

- nagranie musi być wykonane poziomo (telefon w pozycji poziomej). 

- plik musi mieć w nazwie imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę do której uczęszcza 

10. Jury złożone z nauczycieli POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego oceni nadesłane 

nagrania uwzględniając:  

- poziom wykonania utworów (muzyczny, techniczny) 

- dobór repertuaru (muzycznego, tekstów literackich) 

- walory estetyczne prac plastycznych 

- ogólny efekt artystyczny 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 marca 2023 roku podczas szkolnych obchodów 

pierwszego dnia wiosny. 

12. Najwyżej ocenione nagrania zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 

pod adresem www.posm1.edu.pl, na oficjalnym profilu Facebook szkoły oraz na szkolnym 

kanale YouTube 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na umieszczenie nagrania w sieci. 

ZAPRASZAMY DO RADOSNEGO MUZYKOWANIA! 

http://www.posm1.edu.pl/

