ZOSTAŃ ŁOWCĄ TALENTÓW
KOŚCIAN 2021
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks.
dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Kościanie.
3. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, czyli Waszych
koleżanek i kolegów ze szkół ogólnokształcących oraz przedszkoli, nauką
w PSM I st. w Kościanie i pozyskanie kandydatów do szkoły.
4. Konkurs odbędzie się w dniach 12 maja - 15 czerwca 2021 r.
5. Zadaniem uczestników będzie:
a) udostępnianie potencjalnym kandydatom krótkiej ankiety, dotyczącej ich
zainteresowania nauką w szkole muzycznej;
b) zachęcanie potencjalnych kandydatów do wypełnienia ankiety oraz do
składania wniosków o przyjęcie do PSM I st. w Kościanie.
6. Uczestników oceniać będzie Jury wyznaczone przez organizatora i składające
się z nauczycieli PSM I st. w Kościanie.
7. Udział w konkursie wynika z:
a) wysłanej przez potencjalnego kandydata ankiety, zawierającej imię
i nazwisko ucznia, który polecił mu PSM I st. w Kościanie;
b) wysłania przez kandydata formularza zgłoszenia do szkoły ze wskazaniem
ucznia, który polecił mu Szkołę Muzyczną.
8. Uczniom, którzy wezmą udział w konkursie będą przyznawane punkty według
następujących zasad:

a) 2 punkty za wypełnienie i przesłanie ankiety do PSM I st. w Kościanie
przez każdego potencjalnego kandydata;
b) 5 punktów za wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do PSM I st.
w Kościanie przez każdego kandydata.
9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
10.Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły
(tel. 516 239 738). Wszystkie informacje dostępne będą również na oficjalnej
stronie internetowej szkoły: https://psmkoscian.com
11.Wyniki konkursu ogłoszone będą do 20 czerwca 2021 r.
Dla najaktywniejszych uczniów przewidziane są atrakcyjne nagrody:
a) za zdobycie minimum 10 punktów uczestnicy będą nagrodzeni
wyróżnieniem;
b) uczniom z najwyższymi punktacjami Jury przyzna I, II i III miejsce
według ilości zdobytych punktów konkursowych.
12.Udostępnienie potencjalnym kandydatom ankiety, o której mowa w punkcie
14, jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
13.Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Kościanie.
14.Do Regulaminu dołączona jest krótka, anonimowa ankieta, którą powinni
wypełnić wszyscy zachęceni przez Was znajomi:
https://forms.gle/pR2sFWveLxZjWtPM8

Życzymy miłej zabawy i udanych łowów!
ORGANIZATORZY KONKURSU

