
 
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU INSTRUMENTALNEGO W ŁOSICACH 2020 

 

 

Dnia 20 czerwca 2020 r. odbędzie się Internetowy Przegląd Uczniów Klas Instrumentalnych 

PSM I st. im. Stanisława Moniuszki w Łosicach. 

CELE PRZEGLĄDU 

1. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas instrumentalnych w PSM I st. im. 

Stanisława Moniuszki w Łosicach. 

2. Wymiana doświadczeń między pedagogami klas. 

3. Promocja muzyki. 

4. Promocja nowego mało znanego repertuaru. 

5. Zdobycie doświadczenia estradowego przez najmłodszych. 

 

ORGANIZACJA PRZEGLĄDU 

1. Przegląd odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w PSM I st. im Stanisława Moniuszki w 
Łosicach. 
(za pośrednictwem internetu) 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania wideo z prezentacją utworu drogą 

mailową na adres: przeglad.psmlosice@gmail.com do dnia 12 czerwca 2020 r. 

3. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie jest bezpłatny. 

4. Przesłanie zgłoszenia i nagrania na Przegląd jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz 
wykorzystanie wizerunku wyłącznie do celów Przeglądu. 
 

PROGRAM 

Kategoria I: Klasy I-II cyklu 6-letniego i I cyklu 4-letniego 
Program: Dowolne utwory (czas nie dłuższy niż 3 minuty)  

 
Kategoria II: Klasy III-IV cyklu 6-letniego i II cyklu 4-letniego 
Program: Dowolny utwór (czas nie dłuższy niż 5 minut) 

 
Kategoria III: Klasy V-VI cyklu 6-letniego i III-IV cyklu 4-letniego 
Program: Dowolny utwór (czas nie dłuższy niż 7 minut) 
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Razem z nagraniem prosimy przesłać podstawowe informacje dotyczące ucznia 

uzupełniając załącznik nr 1 - zgłoszenie, tj.: 

1. Nazwisko i imię uczestnika przesłuchań, klasę i cykl. 

2. Rok urodzenia. 

3. Adres mailowy uczestnika 

4. Imię i nazwisko nauczyciela. 

5. Program (z czasem wykonania) 

 

Ze względu na ograniczenia poczty elektronicznej w przesyłaniu załączników nagranie 

można przesłać korzystając z serwisu WeTransfer. Następnie wygenerowany link do plików 

przesłać w wiadomości mailowej. 

 

Jak korzystać z WeTransfer? → https://youtu.be/5j19Hk4jgyc 
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