
Regulamin  

X Spotkań Pianistycznych „Z tańcem przez świat” 

 

 

1. Organizatorem Spotkań Pianistycznych z TAŃCEM PRZEZ ŚWIAT jest Urząd Miejski 

w Oławie i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w 

Oławie oraz pod patronatem Burmistrza Miasta Oława. 

2. Celem spotkań jest: 

 - propagowanie znajomości tańców i ich stylowości 

- prezentacja sceniczna przygotowanych utworów 

- edukacja teoretyczna i praktyczna w ramach przedmiotu audycje muzyczne 

- konfrontacja umiejętności uczniów 

- motywowanie do pracy poprzez współzawodnictwo 

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 

3. W spotkaniach biorą udział uczniowie klas: III, IV, V, cyklu sześcioletniego  

oraz II i III cyklu czteroletniego. 

4. Uczestnicy zobowiązani są zaprezentować dwa tańce dowolnej epoki,  

w tym jeden kompozytora polskiego. Utwory powinny kontrastować ze sobą, oraz 

zawierać cechy konkretnego tańca. 

5. Program należy wykonać z pamięci. 

6. Poziom prezentacji będzie oceniać komisja złożona z wykładowców akademickich i 

nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia pod przewodnictwem konsultanta 

metodycznego. 

7. Prezentacje odbędą się w kolejności alfabetycznej. 

8. Nagrody i wyróżnienia będą przyznane za najlepsze wykonania podczas koncertu 

laureatów. 

9. Podczas Spotkań odbędzie się wykład, prezentacja tańców oraz omówienie literatury 

pianistycznej tematycznie związanej z tańcem zgodnie z podstawą programową 

obowiązującą w szkołach muzycznych I stopnia, a także warsztaty metodyczne wraz z 

omówieniem prezentacji uczniów. 



10. Kartę zgłoszenia uczestnika wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowej, zgody na 

przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika należy wysłać na 

adres szkoły (drogą pocztową lub mailową) najpóźniej do dnia  3.04.2020 r. 

PSM I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej 

ul. Rynek 12 

55-200 Oława 

e-mail: psmolawa@poczta.onet.pl 

tel. kontaktowy: 691-564-042, 607-241-089 

Liczba uczestników ograniczona, o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

11. Planowany termin – 29.04.2020 r. 

12. Wpisowe 80,00 zł płatne przelewem na konto: 

Rada Rodziców BS Oława 44 9585 0007 0010 0000 0404 0001 

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika w Spotkaniach 

13. Wysłanie zgłoszenia na Spotkania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

 Spotkań oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

 zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb Spotkań. 


