REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI MUZYKI
„WOKÓŁ MOZARTA”
Organizatorzy: STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MUZYKI
WYDAWNICTWO „NOWA ERA”

1. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
• aranżacja dowolnego utworu W. A. Mozarta na szkolny zespół instrumentalny
lub wokalny
• scenariusz lekcji, akademii lub inscenizacji szkolnej o W. A. Mozarcie
• piosenka o W. A. Mozarcie
2. Ocenie będą podlegać:
• oryginalność pomysłu
• poprawność formalna
• zawartość merytoryczna
• dbałość o szczegóły
3. Praca musi zawierać pełne zapisy nutowe i tekstowe, może być również dołączony
zapis przykładowego wykonania.
4. Prace powinny być zapisane na nośniku elektronicznym, z klauzulą o przetwarzaniu
danych osobowych i przesłane mailem lub przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym
terminie do 28 marca 2012 (tego dnia przesyłka musi być w siedzibie SNM). Po tym
terminie prace nie będą przyjmowane. Prosimy o podanie dokładnych danych
adresowych i kontaktowych autorów opracowań oraz krótką notkę o pracy
zawodowej.
5. Adresy mailowe: s.n.muzyki@gmail.com;

sekretariat@snmuzyki.pl

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2a
6. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki
4 kwietnia 2012 roku. Laureatów konkursu również powiadomimy listownie.

7. NAGRODY:
• GRAND PRIX – pełna BEZPŁATNA dwudniowa akredytacja na IV Ogólnopolskiej
Konferencji Nauczycieli Muzyki w dniach 20-21 kwietnia 2012 w Skorzęcinie
w Hotelu Nad Jeziorem Białym, płyta DVD z koncertu Grupy MoCarta
z imienną dedykacją od zespołu oraz roczna prenumerata Wychowania
Muzycznego
• 1 i 2. miejsce w każdej kategorii – płyty DVD z koncertu Grupy MoCarta
z imienną dedykacją od zespołu – wręczane na IV Ogólnopolskiej Konferencji
Nauczycieli Muzyki w dniach 20-21 kwietnia 2012 w Skorzęcinie W Hotelu Nad
Jeziorem Białym oraz roczna prenumerata Wychowania Muzycznego.
• Wyróżnienia – roczna prenumerata Wychowania Muzycznego.
8. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą wydrukowane w kolejnych numerach
Wychowania Muzycznego.
9. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
10. W sprawach spornych ostateczne decyzje podejmuje Zarząd SNM oraz przedstawiciel
wydawnictwa Nowa Era.

