
X Regionalny Konkurs Solfeżowy 
im. Franciszka Wesołowskiego 

Łódź,  19 listopada 2011 r. 

 

 

Regulamin 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.  

im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. 

2. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie muzycznych szkół 

ponadpodstawowych regionu łódzkiego (niebędący jednocześnie studentami szkół 

wyższych). 

3. Konkurs odbędzie się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. 

 im. H. Wieniawskiego w Łodzi, przy ul. Sosnowej 9, w sobotę, 19 listopada 2011 r. 

4. Konkurs jest dwuetapowy: 

 I etap  - pisemny 

 II etap - ustny 

5. Harmonogram Konkursu: 

  

 Oficjalne rozpoczęcie Konkursu 

 19 listopada (sobota), godz. 10.30 

 

 I etap - pisemny godz. 11.00 – 12.30 
 

- korekta tekstu nutowego w zadaniu wielogłosowym 

- uzupełnienie brakujących fragmentów w tekście muzycznym z pamięci 

- dyktando rytmiczne dwugłosowe 

- dyktando melodyczno - rytmiczne dwugłosowe 

- dyktando harmoniczne czterogłosowe  

- uzupełnienie brakujących fragmentów partytury  

  

 II etap - ustny  godz. 15.00 
 

- czytanie głosem linii melodycznej z towarzyszeniem nagranych głosów 

instrumentalnych lub wokalnych 

 

 Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, spotkanie 

 z jury Konkursu ok. godz. 17.30 

 

6. Jury Konkursu: 

 W skład jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowi Katedry Teorii Muzyki 

 Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: 

prof. AM dr Marta Szoka (przewodnicząca), dr szt. Magdalena Grajter,  

st. wykł. Zdzisław Lis. 

 Honorowym przewodniczącym jury będzie Andrzej Hundziak,  wieloletni 

wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, były dyrektor OSM I i II st.,   

 sekretarzem – mgr A. Sprzączkowska – kierownik sekcji teorii w OSM I i II st. 

 Członkowie jury przygotowują zadania konkursowe (odtwarzane z płyty CD). 

 Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, ocenia wyniki prac i decyduje  

 o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne. 



7. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. 

8. Do drugiego etapu jury zakwalifikuje ok. 12 uczestników Konkursu. 

9. Konkurs ma charakter zamknięty. 

10. Wszyscy uczestnicy i ich pedagodzy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

11. Zgłoszenia do Konkursu należy składać (drogą pocztową , elektroniczną lub faksem) 

 do dnia 5 listopada 2011 r. na adres: 

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego 

  93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

  e-mail: sekretariat@muzyczna.neostrada.pl  

  fax: (42) 684 41 93  

12. Wpisowe  wynosi 30 zł.  

 Wpłaty należy dokonać do dnia 5 listopada 2011 r. na konto OSM I i II st.  

 im. H. Wieniawskiego, 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

 nr konta: NBP O/Okręg  Łódź 68 1010 1371 0018 1813 9134 0000 

13. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie pokrywają koszty przejazdu i wyżywienia 

      we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


