KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 2018
W MDK nr 3
REGULAMIN
I.

Organizator konkursu
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu

II. Termin i miejsce
Piątek, 16 listopada 2018 r. godz. 17.00 MDK nr 3
III.

Cele konkursu

 Popularyzacja polskich piosenek i pieśni patriotycznych
 Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci
 Rozwijanie zamiłowania do muzyki
IV.

Ogólne zasady konkursu
1. Do konkursu zapraszamy dzieci z klas "0", I, II i III w wieku 6-10 lat uczących
się w szkołach podstawowych oraz biorących udział w zajęciach
umuzykalniających prowadzonych w Osiedlowych i Młodzieżowych Domach
Kultury w Poznaniu.
2. Z każdej placówki można zgłosić max. 3 wykonawców.
3. Uczestnicy prezentują jedną dowolną piosenkę solo (max. 4 min.)
z akompaniamentem instrumentu lub wykorzystaniem podkładu muzycznego
dostarczonego na nośnikach cd, pendrive.
4. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz plików muzycznych.
W dniu konkursu nagranie należy dostarczyć organizatorowi.
5. Czas prezentacji wokalnej wynosi od 1 do 4 minut.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników
konkursu do publikacji na stronie internetowej MDK 3 i w mediach
społecznościowych.
7. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z oświadczeniami dołączonymi do
regulaminu konkursu i dostarczenie ich przed rozpoczęciem konkursu do
koordynatora.

V. Ocena i nagrody
1. Jury powołane przez dyrektora MDK nr 3 dokona oceny prezentacji
muzycznych uwzględniając następujące kryteria:
- poprawną intonację, emisję głosu i dykcję
- interpretację piosenki
- ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury wyłoni laureatów konkursu do wyróżnień i dyplomów.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału wyróżnień i przyznania
dyplomów w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
VI. Zgłoszenia
1.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy mdk3@tmpsc.pl lub złożyć
osobiście w siedzibie placówki do 9 listopada 2018 r.
MDK nr 3, ul. Jarochowskiego 1,
60 –235 Poznań, tel./fax 061 866 57 47
www.mdk3lazarz.pl
mdk3@tmpsc.pl

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, tytuł
wykonywanej piosenki i rodzaj akompaniamentu, nazwę i adres placówki.
Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu Piosenki Patriotycznej.
3. Podpisane oświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu tj.
16.11.2018 r. do sekretariatu MDK nr 3 lub do koordynatora konkursu.
4. Regulamin, kartę zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać jako załączniki
ze strony www.mdk3lazarz.pl
5. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu

Dominika Jaszyk tel: +48 602 52 72 04

ZAPRASZAMY!

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 2018
W MDK nr 3
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Wykonawca – imię, nazwisko:
....................................................................................................................
2. Wiek : ............................................
3. Tytuł i autor wykonywanej piosenki:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. Rodzaj akompaniamentu:
...............................................................................................................................
5. Nazwa i adres szkoły lub innej placówki delegującej:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6. Kontakt:
telefon: ..................................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 2018
W MDK nr 3
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
(Dz. U. z 2018r. poz.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka
………………………………………………………………………….........................
(imię i nazwisko dziecka)
przez administratora do celów związanych z jego uczestnictwem w Konkursie
Piosenki Patriotycznej w MDK nr 3 w Poznaniu.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Piosenki
Patriotycznej i akceptuję jego postanowienia.
………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie wyników konkursu oraz wizerunku
mojego dziecka – uczestnika konkursu - na stronie internetowej www.mdk3lazarz.pl
oraz profilu społecznościowym placówki (Facebook).
………………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

