REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

1. Organizatorem Konkursu Piosenki Przedszkolnej jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu.
2. Celem konkursu 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.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci z miasta Poznania i przeznaczony jest dla solistów oraz grup wokalnych.
4. Przesłuchania w tym roku odbędą się w innej formie niż dotychczas, polegającej na odsłuchaniu przez jury nagrań
nadesłanych lub dostarczonych do placówki.
5. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie jednego utworu muzycznego o dowolnej tematyce i w
języku polskim. Piosenka powinna być dostosowana do wieku lub możliwości wokalnych dzieci.
6. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym:
- 3-4 lata
- 5-6 lat
7. 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.
8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania piosenki w formacie MP4 (MPEG-4 Part i MPEG4 AVC (Advanced Video Coding) czyli format zawierający połączenia cyfrowych ścieżek audio i video w systemie
MPEG oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (osobna dla każdego uczestnika lub grupy wokalnej, podpisana i
zeskanowana) na adres : wicedyrektor@mdk3.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby placówki.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie:
www.mdk3lazarz.pl
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie zawierające następujące informacje:
- w przypadku gdy dziecko bierze udział indywidualnie w konkursie:
a) Imię i nazwisko uczestnika konkursu
b) wiek dziecka,
c) nazwa placówki, która zgłasza dziecko do konkursu,
d) numer telefonu kontaktowego,
e) tytuł oraz autora wykonywanej piosenki,
- w przypadku grupy wokalnej/grupy przedszkolnej:
a) nazwa grupy (jeśli takowa istnieje)
b) wiek dzieci w grupie,
c) nazwa placówki, która zgłasza grupę do konkursu,
d) numer telefonu kontaktowego,
e) tytuł oraz autora wykonywanej piosenki,

10. Termin nadsyłania zgłoszeń – 31 marca 2021r.
11. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora, złożone z nauczycieli specjalistów w dziedzinie muzyki.
Jury oceniać będzie w szczególności:
a) dobór repertuaru,
b) muzykalność i poprawność wykonania,
c) ogólny wyraz artystyczny,
d) interpretację piosenki.

12. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci, których o wygranej, powiadomimy telefonicznie, Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 17 kwietnia 2021r.
13. Po ogłoszeniu wyników konkursu, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy - do odbioru w siedzibie
organizatora :
MDK nr 3
Ul. Jarochowskiego 1
60 – 235 Poznań

Załącznik do regulaminu – dla uczestnika indywidualnego

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

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
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)

Załącznik do regulaminu – dla grupy

1.

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r.
poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego dziecka do
celów związanych z jego uczestnictwem w Konkursie Piosenki Przedszkolaka w MDK nr 3 w Poznaniu.

2.

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Piosenki Przedszkolaka i
akceptuję jego postanowienia.

3. 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).
Imię i nazwisko dziecka

Akceptacja
oświadczenia 1

Akceptacja
oświadczenia 2

Akceptacja
oświadczenia 2

Karta zgłoszenia do konkursu uczestnika indywidualnego

Imię i nazwisko uczestnika
konkursu
Wiek dziecka

Nazwa placówki, która zgłasza dziecko do
konkursu
Tytuł oraz autor wykonywanej piosenki

Karta zgłoszenia grupy wokalnej/grupy przedszkolnej

Nazwa grupy (jeśli takowa istnieje)

Wiek dzieci w grupie

Nazwa placówki, która zgłasza dziecko do
konkursu
Tytuł oraz autor wykonywanej piosenki

