REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
1. Organizatorem Konkursu Piosenki Przedszkolnej jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
w Poznaniu.
2. Prezentacje konkursowe odbędą się 17 kwietnia 2018r. o godzinie 11:00 w MDK nr 3
przy ul. Jarochowskiego 1 w Poznaniu (https://goo.gl/maps/wVANFMWmFf52)
3. Celem imprezy jest:
- prezentacja talentu muzycznego i zamiłowań artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym,
- popularyzacja piosenki dziecięcej,
- wymiana pomysłów i doświadczeń́ nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi wokalnie.
4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (maksymalnie 3 osoby z jednej
placówki). Konkurs odbywa się w kategorii solistów:
- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5-6 lat
5. Uczestnicy konkursu prezentują jedną piosenkę w języku polskim trwającą od jednej do trzech
minut.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie zawierające następujące informacje:
a) Imię i nazwisko uczestnika konkursu,
b) wiek dziecka,
c) nazwa placówki do której dziecko uczęszcza,
d) tytuł oraz autora piosenki,
e) rodzaj akompaniamentu, podkładu..
Informacje te należy przesłać do 12.04.2018r. na adres mailowy rytmika@wp.pl koordynatora
konkursu p. Karoliny Kaczmarek
7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz plików muzycznych oraz pianino. Jeżeli
akompaniament do piosenki jest w formie nagrania CD lub w formie pliku mp3 to należy w dniu
konkursu dostarczyć je organizatorowi konkursu po przybyciu na miejsce.
8. Jury powołuje dyrektor MDK nr 3 w Poznaniu.
9. Jury oceniać będzie w szczególności
a) dobór repertuaru,
b) muzykalność i poprawność wykonania,
c) ogólny wyraz artystyczny,
d) interpretację piosenki.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia po jego zakończeniu oraz zamieszczone na
stronie internetowej placówki i profilu placówki w mediach społecznościowych.
11. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z oświadczeniami dołączonymi do regulaminu konkursu i
dostarczenie ich przed rozpoczęciem konkursu do koordynatora.
12. Młodzi artyści otrzymają dyplomy uczestników i upominek, a dla wyróżnionych przewidziano
nagrody rzeczowe.

**********************************************************************************

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z
2016r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
przez organizatorów do celów związanych z jego uczestnictwem w Konkursie Piosenki Przedszkolaka
w MDK nr 3 w Poznaniu.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Piosenki
Przedszkolaka 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)

