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Konkurs na najlepszy  
mix muzyczny 

 

 

Regulamin 

 

1. Organizator  

Katarzyna Miler – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 7 

im. Erazma z Rotterdamu 

  

2. Cele konkursu  

• Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności muzycznej. 

• Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu 

muzycznym szkoły. 

• Rozbudzanie zainteresowania muzyką. 

• Poznanie elementów budowy utworu muzycznego. 

 

3. Warunki uczestnictwa  

• Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VI Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu.  
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• Nagrania konkursowe są tworzone samodzielnie przez 

Uczestnika konkursu.  

• W konkursie nie biorą udziału zespoły.   

 

4. Zasady ogólne  

• Przedmiotem konkursu jest samodzielnie stworzony przez 

Uczestnika mix muzyczny, który nie został wcześniej nigdzie 

opublikowany. 

• Zadaniem Uczestnika jest stworzenie poprzez stronę internetową 

www.incredibox.com nagrania muzycznego oraz przesłanie 

pobranego utworu na wskazany adres e-mail lub przez Rodzica za 

pomocą dziennika elektronicznego.  

• Autorem nagrania muzycznego musi być Uczestnik. 

• Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne                    

z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.  

 

5. Zgłoszenia  

• Nadesłane nagranie powinno zawierać:  

 mix muzyczny w formacie .wav opisany w nazwie tytułem utworu 

oraz imieniem i nazwiskiem  Uczestnika; 

 wypełniony i podpisany przez Uczestnika arkusz zgłoszeniowy 

(załącznik 1) pobrany ze strony internetowej bądź od nauczyciela 

muzyki;  

 arkusz zgłoszeniowy musi zostać przekazany Organizatorowi;  

 Uczestnik może zgłosić jedno nagranie muzyczne;  
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• Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres 

muzyka.sp7@gmail.com lub przez dziennik elektroniczny 

najpóźniej do dnia 16 grudnia 2016r. W tytule wiadomości 

należy wpisać „Konkurs Incredibox” oraz imię i nazwisko 

uczestnika. 

• Z momentem przekazania zgłoszenia do konkursu Uczestnik 

oświadcza, że jest jedynym twórcą nagrania.  

 

6. Wyniki 

• Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po 

zakończeniu przesłuchań konkursowych i zakończeniu obrad 

Jury w dniu 20 stycznia 2017r.  

• Występy Uczestników oceni Jury wyłonione przez Organizatora.  

 

7. Nagrody  

• Jedną z nagród przyznanych przez Jury będzie odtworzenie 

zwycięskiego zagrania na dyskotece szkolnej.  

 

8. Postanowienia końcowe  

• Decyzje podjęte przez Jury konkursu są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

• Jury ma prawo nie przyznawać nagrody głównej i wyróżnień. 

• Obrady Jury są tajne.  

• Skład Jury może ulec zmianie. 



4 

 

• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu 

należy do Organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, 

w tym do jego odwołania. 

 

 

 

Organizator konkursu 

Katarzyna Miler 


