
 
 

XI  KONKURS  -  PASJE I TALENTY  
MłodzieŜowy Dom Kultury w Kielcach 

 
 
 
Cel imprezy: 
1. Wyłonienie młodych talentów tanecznych, plastycznych, fotograficznych, wokalnych                

i instrumentalnych. 
2. Popularyzacja róŜnych form  tanecznych, plastycznych, fotograficznych, muzycznych              

i wokalnych. 
3. Wymiana pomysłów  i doświadczeń między  uczestnikami i nauczycielami. 
 
Organizator ; 
MłodzieŜowy Dom Kultury w Kielcach 
 
Biuro Organizacyjne: 
MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A, Kielce, tel. 34-434-23 
 
Termin i miejsce imprezy: 
23 – 24 lutego 2009 r. eliminacje konkursowe:  
– MłodzieŜowy Dom Kultury, Kielce, ul. Kozia 10A  
– Klub Animacji Kultury Szkolnej MDK, Kielce, ul. Okrzei 9 
25 lutego 2009r.,  godz. 16. 00 – Koncert Laureatów  Konkursu Instrumentalistów  
- Galeria „Ślad” MłodzieŜowy Dom Kultury, Kielce, ul. Kozia 10A 
26 lutego 2009r., godz. od 12.00 do 14. 00 – Koncert Finałowy Laureatów, wręczenie 

nagród, wyróŜnień, wystawa prac plastycznych i fotograficznych 
– Klub Animacji Kultury Szkolnej, Kielce, ul. Okrzei 9 
 
Regulamin (dla wszystkich kategorii): 
1. Przesłanie lub osobiste dostarczenie pisemnego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia  31 stycznia 2009 r.  na adres: MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A, 25-514 
Kielce,  e-mail   pasje@mdkkielce.pl 

2. Zgłoszenie winno być wypełnione czytelnie, pismem drukowanym lub maszynowym 
według załączonych wzorów. Uwaga! Załączone zgłoszenia moŜna kserować. 

3. Zgłoszenie musi być potwierdzone i opatrzone pieczątką szkoły lub instytucji  
delegującej. 

4. Listy gratulacyjne dla nauczycieli  nagrodzonych dzieci zostaną wręczone podczas 
Koncertu Laureatów w dniu 26 lutego w Klubie Animacji Kultury Szkolnej, Kielce,          
ul. Okrzei 9.             

5. Wszyscy uczestnicy konkursów zobowiązani są do zmiany obuwia na terenie placówki. 
6. Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminach poszczególnych kategorii. 
 
UWAGA:   
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatniach i garderobach. 
Za bezpieczeństwo uczestników konkursów odpowiadają opiekunowie. 
 
Na stronie internetowej dostępne są informacje, regulaminy, karty zgłoszeniowe i formularze 
rejestracyjne - www.mdkkielce.pl 
 

 



PASJE I TALENTY –  KONKURS CHOREOGRAFICZNY 
 
ZASADY KONKURSU:  

1. Do udziału w konkursie zapraszamy formacje liczące od 6 do 12 osób reprezentujące szkoły oraz placówki 
kulturalno-oświatowe z Kielc i okolic. 

2. Uczestnicy przygotowują program do muzyki własnej o łącznym czasie nie dłuŜszym niŜ 3 min 30 sekund. 
3. Program powinien zawierać elementy typowe dla prezentacji show (tzn.: temat choreografii, opracowanie 

muzyczne zgodne z tematem oraz kostium i charakteryzację dopasowaną do załoŜonego tematu). 
4. Komisja sędziowska dokona oceny poszczególnych prezentacji wg następujących kryteriów:  

• technika taneczna,  
• choreografia pod względem czytelności i realizacji załoŜonego tematu,  
• ogólny wyraz artystyczny. 

5. Komisja sędziowska w wyniku oceny prezentowanych form tanecznych w poszczególnych kategoriach 
przyzna nagrody i wyróŜnienia. 

 
KATEGORIE TANECZNE:  
O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia najstarszych członków formacji. 
 
Kategoria I 6 – 9 lat – roczniki 1999 – 2002 

• Taniec nowoczesny  
• Taniec towarzyski 
• Inne formy taneczne 

 
Kategoria II 10 – 12 lat – roczniki 1996 –1998 

• Taniec nowoczesny  
• Taniec towarzyski 
• Inne formy taneczne 

 
Kategoria III 13 – 16 lat – roczniki 1992 – 1995 

• Taniec nowoczesny  
• Taniec towarzyski 
• Inne formy taneczne 

 
UWAGA!  
W razie małej ilości zgłoszeń organizatorzy zapewniają sobie prawo do połączenia poszczególnych kategorii 
tanecznych. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie dostarczenie zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej 
do dnia 31.01.2009 r. UWAGA!  W dniu rozpoczęcia konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane! 
2. Dokonanie rejestracji uczestników w dniu 23 lutego 2009 r. do godziny 10.00. 
3.Dostarczenie nagrań na płycie CD lub w formie elektronicznej w dniu imprezy wraz z dokładnym opisem 
zawierającym: 
– nazwę zespołu, 
– dokładny czas trwania prezentacji, 
– tytuł choreografii. 
 
PROGRAM KONKURSU:  
 
23.02. 2009r. – Klub Animacji Kultury Szkolnej, Kielce, ul. Okrzei 9: 
 godz. 9.00 – 10.30 – rejestracja uczestników, 
      –próby parkietu,  
              godz. 11.00     – rozpoczęcie konkursu.  
 
Szczegółowe godziny rozpoczęcia i zakończenia prób parkietu oraz eliminacji w poszczególnych kategoriach 
tanecznych zostaną podane podczas rejestracji uczestników. 
 
25.02.2009r. – MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Kozia 10 a, tel. 041 - 344 - 34 - 23 
 godz. 12.00 – ogłoszenie wyników. 
26.02.2009r. –  Klub Animacji Kultury Szkolnej, Kielce, ul. Okrzei 9 
 godz. 12.00 – Koncert Laureatów.  
 



PASJE I TALENTY -  KONKURS CHOREOGRAFICZNY  

KARTA   ZGŁOSZENIA  
  
W przypadku uczestnictwa w więcej niŜ jednej kategorii tanecznej prosimy o wypełnienie osobnych kart 
zgłoszeń.  
 
Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………...  
 
Kategoria taneczna………………………………………………………………………… 
 
Kategoria wiekowa……………………………………………………………………….. 

 
 

Dane członków formacji: 
 
 Imię i nazwisko    rok urodzenia 
 
1. ……………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………… 
 
4.  ……………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………… 
 
6. ……………………………………………………………………………………… 
 
7. ……………………………………………………………………………………… 
 
8. ……………………………………………………………………………………… 
 
9. ……………………………………………………………………………………… 
 
10. ……………………………………………………………………………………… 
 
11. ……………………………………………………………………………………… 
 
12. ……………………………………………………………………………………… 
 
UWAGA!!! Ka Ŝda grupa tancerzy powinna stawić się wraz z opiekunem! Instruktor ponosi 
odpowiedzialność za całą grupę.  
Kart ę zgłoszenia moŜna kserować. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASJE I TALENTY   –    KONKURS PLASTYCZNY 
 
Tematyką tegorocznego konkursu plastycznego będą następujące zagadnienia do wyboru: 
 
1. Kielce – wczoraj 
2. Kielce  – dziś 
3. Kielce – jutro 
 
Prosimy nauczycieli o merytoryczne przygotowanie uczestników biorących udział w konkursie, omówienie 
tematyki prac. Komisja będzie brała pod uwagę nie tylko oryginalność w rozwiązaniach plastycznych,                
ale równieŜ wierność przedstawionych scenerii z miejscami charakterystycznymi dla naszego miasta. 
 
Program konkursu: 
 
31.01.2009 r. – ostateczny termin zgłoszeń uczestników do konkursu – drogą elektroniczną na adres 
pasje@mdkkielce.pl lub osobiście w instytucji MDK Kielce, ul. Kozia 10A – w zgłoszeniu  powinny                     
być zawarte następujące dane: nazwisko, imię, wiek, szkoła/instytucja, adres, imię i nazwisko nauczyciela. 
 
Zgłoszenie będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie – ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
podczas eliminacji. 
 
24.02.2009 r. –  wtorek – MDK Kielce , ul. Kozia 10A 
 
Grupa I – klasy I – III    
godz.1000 – 1200  
 
              
Grupa II   – klasy IV – VI  
godz.1000 – 1200  
 
Grupa III – klasy gimnazjalne    
godz. 1300 -1500 

 

 

25.02.2008 r. – środa  – godz. 1200  – ogłoszenia wyników (informacja telefoniczna, bądź na stronie 
internetowej MDK).  

 
26.02.2009 r. – czwartek – godz. 1200  – Klub Animacji Kultury Szkolnej, Kielce, ul. Okrz ei 9 – Koncert 
Laureatów –  wystawa prac plastycznych – wręczenie nagród. 
                                              
 
Prosimy o przyniesienie materiałów własnych. Technika wykonania prac – malarstwo (pastele olejne, farby 
wodne); format papieru – A2 lub A3. 
KaŜdy uczestnik konkursu  zobowiązany jest do przygotowania opisu pracy na odwrocie – kartki                         
wg załączonego wzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwisko ................................ Imię .............................Wiek....... 
 
Szkoła / Instytucja ....................................................................... 
 
Adres ............................................................................................ 
 
Imię i nazwisko nauczyciela ......................................................... 



Regulamin konkursu fotograficznego „Tryptyk Kielecki – Kielce wczoraj, dziś, jutro”.  
Organizator:  
MłodzieŜowy Dom Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A, 25-514 Kielce 
tel./fax. 041 34 434 23, pasje@mdkkielce.pl, www.mdkkielce.pl  
Cel konkursu: 

1. Rozwijanie wiedzy o historii naszego miasta. 
2. Zaobserwowanie zmian w architekturze i urbanistyce, jakie zaszły na przestrzeni wieków.  
3. Porównanie wyglądu dawnych i współczesnych Kielc oraz pobudzenie wyobraźni w prezentacji 

futurystycznej wizji miasta. 
4. Wzbudzanie i umacnianie poczucia więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania i poczucia toŜsamości 

regionalnej. 
5. Rozwijanie wartości estetycznych i artystycznych . 

Warunki konkursu:  
1. Tryptyk moŜe dotyczyć: 

a) miasta i jego fragmentów, układów urbanistycznych, 
b) zabytków, elementów architektonicznych, etnicznych, kulturowych i religijnych, 
c) obiektów przyrodniczych, geologicznych, 
d) miejsc, na których widać odciśnięty ślad historii i piętno upływającego czasu, które były 

świadkiem wydarzeń sprzed lat,  
Sugerujemy, aby wykorzystać elementy charakterystyczne dla miasta. 

2. Wymagany jest dodatkowo opis tekstowy przedstawionego obiektu, jeŜeli nie jest on rozpoznawalny                 
i charakterystyczny dla miasta np. element architektoniczny. 

3. W tryptyku moŜna korzystać z archiwalnych zdjęć Kielc, mając zgodę właścicieli praw autorskich. 
4. Technika fotograficzna dowolna (analogowa lub cyfrowa). 
5. MoŜna wykorzystać grafikę komputerową przy obróbce zdjęć i tworzeniu fotomontaŜy; zastrzegamy 

jednak, aby przekształcona praca nie utraciła cech fotografii. 
6. Dostarczona praca musi być wykonana  w postaci odbitki fotograficznej, w formacie 10x10 cm. 

Wymagane jest dołączenie pracy w formie elektronicznej (format pliku jpg, wskazana rozdzielczość 
300 dpi) na nośniku CD/DVD. 

7. Tryptyk moŜe być wykonany na jednej odbitce fotograficznej, ale poszczególne zdjęcia oddzielone                
od siebie (nie stykające się) lub w trzech pojedynczych odbitkach (z opisem kolejności). 

8. Prace w całości (łącznie z obróbką graficzną) muszą być wykonane przez osobę zgłaszającą                         
się do konkursu. 

9. Uczestnicząc w konkursie wyraŜamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora 
niniejszych prac w materiałach promocyjnych. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia danych: 
imię, nazwisko, tytuł pracy, data, nazwa konkursu przy publikacji pracy.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dostarczonych prac ze względu na złą jakość 
techniczną. 

11. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. 
Uczestnicy:  
Dzieci i młodzieŜ szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Terminy:  

1. Dostarczenie prac do 31.01.2009. 
2. Wyniki konkursu, wręczenie nagród, wernisaŜ prac 26.02.2009 – Klub Animacji Kultury Szkolnej, 

Kielce, ul. Okrzei 9. 
Oceniane będzie nowatorstwo, oryginalność i niepowtarzalność.  
Opis pracy:  
Imię ..................................... Nazwisko ---------------------------- Wiek ............. 
 
Szkoła .................................  Klasa ............................................... 
 
Adres zamieszkania ................................................................................................ 
 
Wykorzystana technika   .......................................................................................... 
Miejsca Kielc zamieszczone w tryptyku (opis) 
(ulica, gmach, umiejscowienie elementów architektonicznych itp., w przypadku wykorzystania zdjęć archiwalnych, 
przybliŜony okres powstania zdjęcia) 
 
1........................................ ............................... ............................... 
 
2........................................ ............................... ............................... 
 
3........................................ ............................... .............................. 



PASJE I TALENTY   –    KONKURS WOKALNY 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
 W konkursie mogą brać udział: 
 
• I kategoria  – soliści klasy „0” – III, 
• II kategoria  – soliści klasy IV – VI, 
• III kategoria  – soliści gimnazjum. 
• IV ZESPOŁY WOKALNE ( do 8 osób) 
 
Regulamin: 
• Uczestnicy przesłuchań wykonują jedną piosenkę o dowolnej tematyce  dobraną odpowiednio do  wieku          

i moŜliwości wykonawcy z akompaniamentem tzw. półplaybackiem nagranym na płytę CD lub mini disc. 
Nie dopuszcza się półplaybacków nagranych  na kasety magnetofonowe. Uczestnicy są zobowiązani       
do powielenia sobie podkładów instrumentalnych. KaŜdy z wyŜej podanych nośników musi być opisany       
w następujący sposób: 

• imię i nazwisko  uczestnika konkursu lub nazwa zespołu, 
• szkoła, kategoria wiekowa (dla solistów), 
• tytuł piosenki, 
• nazwisko autora muzyki i tekstu, 
• numer nagrania półplaybacku na płycie CD lub mini discu,  
• półplayback nie moŜe zawierać ścieŜki wokalnej, pochodzącej  z oryginalnego nagrania, ani linii 

melodycznej.  
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz I miejsc poprzedniej edycji, chyba, Ŝe zmienia        
się ich kategoria wiekowa , a takŜe laureaci festiwali ogólnopolskich  i międzynarodowych. 
 
      Jury oceniać będzie: 
• walory głosowe,  
• muzykalność,  
• dobór repertuaru,  
• staranność wykonania; (intonacja, dykcja, interpretacja), 
• ogólny wyraz artystyczny. 
 
Zgłoszenia naleŜy doręczyć osobiście lub przesłać na adres: MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A, 25–514 
Kielce,  e-mail pasje@mdkkielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009r.  
Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www.mdkkielce.pl lub sekretariacie MDK. 
 
Przebieg konkursu: 
Przesłuchania konkursowe: 
24.02.2009 r. – wtorek  – Galeria „Ślad”, MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A 
• soliści : 
       – godz. 1000 – klasy „0” – III, 
       – godz. 1130 – klasy IV – VI, 
       – godz. 1300 – gimnazjum, 
• zespoły wokalne: 
        – godz. 1430   
Uczestnicy powinni zgłosić się 30 minut przed odpowiednią godziną przesłuchań dla danej kategorii 
wiekowej, w celu potwierdzenia udziału w konkursie oraz pozostawienie prowadzącemu przesłuchania 
półplaybacków do wykonywanych piosenek.  
Konieczna zmiana obuwia. 
Lista wokalistów zakwalifikowanych do koncertu laureatów zamieszczona zostanie w dn. 25.02.2009 r.   
(środa) o  godz.1200 w sali 103 MDK. 

KONCERT LAUREATÓW  

26.02.2009 r.  – godz. 1200 –  czwartek  – Klub Animacji Kultury Szkolnej MDK,  Kielce, ul. Okrzei 9  
                                                                     ( były Klub Nauczyciela) 
 
Podczas koncertu laureatów zostaną wręczone dyplomy, nagrody i wyróŜnienia. 
 
 



PASJE I TALENTY – PIOSENKA 
 

KARTA   ZGŁOSZENIA – SOLI ŚCI 
 

 
 
 
Imi ę i nazwisko  ........................................................................................................................................................     
 
Nr telefonu ................................................................................................................................................................ 
 
Nazwa  i adres szkoły................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Kategoria wiekowa ................................................................................................................................................... 
 
Tytuł piosenki ........................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Autor muzyki ............................................................................................................................................................ 
 
Autor tekstu   ............................................................................................................................................................ 
 
Nazwisko nauczyciela (opiekuna) ........................................................................................................................... 
 
Nr telefonu nauczyciela:   ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASJE I TALENTY – PIOSENKA 
 

KARTA   ZGŁOSZENIA – ZESPOŁY 
 

 
 
 
Nazwa zespołu  ..........................................................................................................................................................      
 
Nazwa  i adres szkoły ...............................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Tytuł piosenki ........................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Autor muzyki ............................................................................................................................................................ 
 
Autor tekstu   ............................................................................................................................................................ 
 
Nazwisko nauczyciela (opiekuna) ........................................................................................................................... 
 
Nr telefonu nauczyciela:   ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASJE I TALENTY – KONKURS INSTRUMENTALISTÓW I ZESPO ŁÓW 
INSTRUMENTALNYCH 

 
Szanowni Państwo! 
 
         Z prawdziwą przyjemnością pragniemy zaprosić Was do udziału w konkursie instrumentalistów i zespołów 
instrumentalnych  w ramach programu „PASJE I TALENTY”. Poprzednie edycje naszej imprezy cieszyły          
się duŜym zainteresowaniem ze strony uczniów kieleckich szkół i placówek kulturalnych. Wielu uczestników 
zaprezentowało programy na naprawdę wysokim poziomie. W krótkim czasie nasza  impreza stała się  jedynym 
w mieście konkursem, w którym swoje umiejętności mogą zaprezentować młodzi instrumentaliści 
reprezentujący róŜne style i instrumenty w bardzo szerokim przedziale wiekowym. 
                    Jako organizatorzy konkursu pragniemy, aby  impreza nasza rozwijała się ,wzrastał jej poziom 
artystyczny i atrakcyjność zarówno dla uczestników i widzów. W tegorocznej edycji planujemy rozszerzyć 
grono uczestników o placówki kulturalne: kluby, ogniska muzyczne, domy kultury). Postanowiliśmy równieŜ,  
Ŝe koncert laureatów odbędzie się w Galerii „Ślad” w MłodzieŜowym Domu Kultury i zaprezentują się w nim 
tylko uczestnicy konkursu instrumentalistów i zespołów instrumentalnych. 
Przewidujemy takŜe krótki recital w wykonaniu naszego gościa specjalnego (szczegóły wkrótce). 
                    Wszystkie proponowane przez nas zmiany mają na celu podniesienie rangi konkursu, a takŜe 
stworzenie podczas koncertu laureatów atmosfery i oprawy naleŜnej tego typu wydarzeniom. 
Więcej szczegółów jak równieŜ karty zgłoszenia, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej  
www.mdkkielce.pl. 
                 Liczymy, Ŝe nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony wszystkich jej adresatów.              
A zatem do zobaczenia i usłyszenia  juŜ wkrótce... 
 
Z muzycznym pozdrowieniem – Organizatorzy 
 
Organizator:  MłodzieŜowy Dom Kultury w Kielcach 
 
Termin eliminacji:  23.02.2009 r. ( poniedziałek) godz. 1100 
 
Miejsce : MłodzieŜowy Dom Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A – Galeria „Ślad” 
 
 

Regulamin Konkursu: 
 

1. W eliminacjach do konkursu  uczestnicy wystąpią w następujących kategoriach: 
- kategoria I    – szkoły podstawowe; 
- kategoria II   – szkoły gimnazjalne; 
- kategoria III – licea i szkoły ponadgimnazjalne; 
- kategoria IV – zespoły kameralne (do oktetu włącznie). 
2. Podczas eliminacji uczestnicy wykonują dowolny program, którego max. czas prezentacji nie przekroczy         
5 minut. 
3. Jury oceniać będzie wykonawców pod względem: 
- doboru repertuaru; 
- poziomu wykonania; (technika gry, interpretacja); 
- ogólnego wyrazu artystycznego. 
4. Po przesłuchaniu wykonawców jury przyzna nagrody I, II i III w kaŜdej kategorii. 
Zgłoszenia udziału w konkursie naleŜy przesłać lub doręczyć do MłodzieŜowego Domu Kultury w Kielcach,             
ul. Kozia 10A  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2009 r.  
 
Do dyspozycji uczestników konkursu  organizatorzy udostępniają następujące instrumenty muzyczne: 
• pianino elektryczne; 
• keyboard; 
• akordeon; 
• pulpity pod nuty. 
Uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów (wyłącznie kategorii instrumentalistów) odbędzie              
się w dniu 25.02.09 o godz. 1600  w  MłodzieŜowym Domu Kultury, Kielce , ul. Kozia 10A - Galeria „Ślad”.   
 
 
 
 



PASJE I TALENTY -  KONKURS INSTRUMENTALISTÓW  
 

KARTA   ZGŁOSZENIA 
 
 
 
1. Imi ę i nazwisko uczestnika / uczestników (w przypadku zespołu kameralnego) 

 
.......................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 

2. Data, miejsce urodzenia i adres  uczestnika  
.......................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 

3. Nazwa i adres szkoły delegującej 
 

........................................................................................................................................... 
 
4. Kategoria (zaznaczyć odpowiednie pole) 
 
 
 
 
 
 
5. Instrument / instrumenty/, na których uczestnik wykona program 
   
      
..................................................................................................................................................... 
 
6. Program – wpisać tytuł (y) utworu (ów)  i nazwisko (a)  kompozytora (ów) 

 
       
..................................................................................................................................................... 
 
7. Nazwisko opiekuna w czasie konkursu oraz telefon kontaktowy 
 
      .................................................................................... 

                
.................................................. 

      Pieczęć i podpis dyrektora szkoły  
 

 
 
 

Soliści 
szkoła 
podstawowa 

Soliści 
gimnazjum 

 
Zespoły kameralne 

Soliści 
Szk.ponadgimnazjalne 


