REGULAMIN VI REGIONALNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU
SŁUCHOWEGO
dla uczniów klas najwyższych szkół muzycznych I stopnia

Celem zawodów jest:
- zainteresowanie uczniów przedmiotem „kształcenie słuchu” poprzez zabawę połączoną z
nauką;
- wyróżnienie uczniów o wysokich predyspozycjach słuchowych;
- nawiązanie współpracy między szkołami w regionie;
- integracja młodzieży w sympatycznej atmosferze i na zasadach „zdrowej rywalizacji”;
1.

Turniej odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:30 – 13:00 w Szkole Muzycznej I
i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Chrobrego 3.

2.

Przeznaczony jest dla uczniów klas programowo najwyższych cyklu 6-letniego (klasa VI)
oraz cyklu 4-letniego (klasa IV) szkoły muzycznej I stopnia, przy czym wiek uczestników nie
może przekraczać 15 lat. Dopuszcza się udział uczniów z klas niższych, którzy sprostają
wymogom zadań konkursowych.

3.

Konkurs przeprowadzony będzie DRUŻYNOWO

4.

Drużyna danej szkoły musi się składać z dwóch uczniów. Każda szkoła może wystawić nie
więcej niż 2 drużyny.

5.

Zadania obejmują:
- rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków dur, moll, zw, zm, D7 w przewrotach (grane w
różnych rejestrach);
- wybór prawidłowego przebiegu melodyczno-rytmicznego lub rytmicznego z gotowych
wzorów ;
- zapis schematu rytmicznego z melodii, zapis krótkiego przebiegu melodyczno-rytmicznego;
- śpiewanie gam, trójdźwięków i czterodźwięków od podanego dźwięku z nazywaniem lub bez
nazywania dźwięków;
- realizację przebiegu rytmicznego;
- określanie skali (jej konkretnej odmiany) zastosowanej w melodii z akompaniamentem;
- powtarzanie przebiegu melodyczno-rytmicznego lub rytmicznego po jednokrotnym
usłyszeniu;
- wybór przebiegu trójgłosowego z trzech podanych wzorów;

- rozpoznawanie akordów z elementami przeszkadzającymi;
UWAGA!
Przedstawione powyżej zadania mają formę muzycznych łamigłówek i zabaw w celu
osiągnięcia jak najlepszej współpracy w drużynach.
Wszystkie polecenia będą dokładnie objaśniane przez organizatorów.
6.

Zakres programowy wszystkich ćwiczeń odpowiada programowi nauczania kształcenia
słuchu w klasie VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego. Innowacją jest forma, w jakiej
zostaną przedstawione uczestnikom.

7.

Członków jury powołują organizatorzy. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

8.

Najlepszą szkołę oraz laureatów wyłoni jury na podstawie ilości zdobytych punktów. Osoby
te otrzymają dodatkowe punkty na egzaminie wstępnym z kształcenia słuchu do Szkoły
Muzycznej II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.

9.

Wszyscy uczniowie oraz szkoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy.

10. Przewidziane są upominki dla zwycięskiej drużyny.
11. Szkoła zgłaszająca uczestników wnosi opłatę w wysokości 40 zł od osoby na konto:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej
I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.
Nr rachunku: 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
(z dopiskiem : VI TURNIEJ SŁUCHOWY)
12. Zgłoszenia uczestników wg podanego wzoru wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy
przesłać na adres: SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 3
w nieprzekraczalnym terminie
do 10 kwietnia 2018 r. drogą pocztową lub mailem ( smgorzow@op.pl)

Postanowienia końcowe:

1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997, nr 133, poz. 883, ze zm).

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku
oraz danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) na stronach internetowych
Szkoły Muzycznej I i II st. w Gorzowie Wlkp. (smgorzow.pl oraz Facebook).

3. Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SŁUCHOWEJ ZABAWY!

ORGANIZATORZY

