REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
1. Organizatorem II Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej jest
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu.
2. Celem konkursu jest:
- promowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży;
- rozwijanie ich zdolności wokalnych oraz językowych;
- motywowanie do nauki języków obcych w przyjemny i kreatywny sposób.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci z miasta Poznania, uczniów szkół
podstawowych i podzielony jest na trzy kategorie: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.
4. Przesłuchania w tym roku odbędą się w innej formie niż dotychczas,
polegającej na odsłuchaniu przez jury nagrań nadesłanych lub dostarczonych do
placówki.
5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poznańskich szkół
podstawowych. Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzech uczestników,
którzy będą ją reprezentowali. Konkurs przeznaczony jest dla solistów.
Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu jedno nagranie. Dozwolone
jest przygotowanie własnego akompaniamentu, skorzystanie z podkładu
muzycznego lub śpiew a`capella.
6. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie jednego utworu
muzycznego o dowolnej tematyce w dowolnym języku obcym. Piosenka
powinna być dostosowana do wieku i możliwości wokalnych ucznia. Czas
trwania utworu to maksymalnie 5 minut.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
8. Nagrania przekazane na konkurs muszą być nagraniami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi, do których nikt nie rości sobie praw autorskich, praw
majątkowych lub innych. Nadesłane nagrania przechodzą na własność
organizatora – nie odsyłamy plików.
9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania piosenki w
lekkim pliku formatu MP4 (MPEG-4 Part 14 i MPEG-4 AVC (Advanced Video
Coding) czyli format zawierający połączenie cyfrowych ścieżek audio i wideo w

systemie MPEG) oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (osobna dla
każdego uczestnika, podpisana i zeskanowana) na adres: djaszyk@mdk3.pl lub
dostarczenie osobiście do siedziby placówki
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie
https://www.mdk3lazarz.pl
10. Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 listopada 2020 r.
11. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora, złożone z nauczycieli
specjalistów w dziedzinie muzyki i języków obcych. Jury będzie brało pod uwagę
m.in.: umiejętności wokalne (intonacja, interpretacja, dobór utworu, ogólne
wrażenie artystyczne), jak i językowe (wymowa, akcent, zrozumienie tekstu
piosenki). Decyzja jury jest ostateczna.
12. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Wyniki
zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora.
13. Nagrody w postaci bonów prezentowych ufundowane przez Radę Osiedla
Święty Łazarz oraz MDK nr 3 zostaną przesłane pocztą.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia 2020 r. na FB placówki oraz na
stronie internetowej organizatora.
15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, nagrania i wizerunku
dziecka przez organizatora (zamieszczenie relacji z przyznania nagród,
fragmentów nagrań z konkursu, wyników i zdjęć na stronie internetowej oraz
profilu społecznościowym - fb).
16. Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest pani Dominika Jaszyk
(djaszyk@mdk3.pl)

ZAPRASZAMY

Karta zgłoszenia
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ………………………………………………………………………………….
TYTUŁ PIOSENKI ………………………………………………………………………………………………...
AUTOR UTWORU ……………………………………………………………………………………………….
JĘZYK, w którym wykonywana jest piosenka ……………………………………………………..
SZKOŁA ……………………………………………………………………………………………………………..
ADRES I TELEFON …………………………………………………………....………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ………………………………………….………………………………….
TELEFON …………………………………………………………………….……………………………………..
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.
…………………………………………..
podpis rodzica

