IX WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
19.11.2016r.

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
II. CELE KONKURSU:
 uświetnienie obchodów święta narodowego odzyskania przez Polskę
niepodległości,
 zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu,
 popularyzacja piosenek patriotycznych,
 kształcenie uczuć patriotycznych,
 prezentacja dorobku artystycznego ,
 odkrywanie talentów muzycznych,
 wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej.
III. MIEJSCE I TERMIN:
19.11.2016 r. ( sobota ), od godz. 9:30 ( w zależności od kategorii wiekowej ).
Młodzieżowy Dom Kultury, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
IV. UCZESTNICY:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
V. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następującej kolejności:
a) godz. 9.30
- soliści szkół podstawowych klas I – III,
b) godz. 11.00
- soliści szkół podstawowych klas IV – VI,

- duety szkół podstawowych klas IV – VI,
c) godz.13.00
- soliści gimnazjów klas I – III,
- duety gimnazjów klas I- III.
d) Rozdanie nagród nastąpi po przesłuchaniach w danej kategorii
Każdy uczestnik ( duet) przygotowuje jedną pieśń patriotyczną.
2. Pieś można wykonać a‘cappella lub z towarzyszeniem instrumentu, lub z
odtwarzanym akompaniamentem na płytach CD.
3. Zgłoszenia należy przesłać do 04.11.2016r. na adres placówki:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698-86-18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
4. Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący. Placówka
może
wytypować dwóch solistów i dwa duety w każdej kategorii wiekowej.
VI. KRYTERIA OCENY:
Wytypowane przez organizatorów jury oceniać będzie:
 dobór repertuaru,
 intonację,
 dykcję,
 ogólny wyraz artystyczny.
VII. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Osoba zgłaszająca powinna ubezpieczyć członków ekip na wyjazd i pobyt.
2. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
3. Organizatorzy nie zapewniają noclegu i wyżywienia.
4. Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz fortepian.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach
masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach
przeglądu, również na stronie internetowej placówki.
6. Zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu.

Koordynator konkursu
Marian Walentynowicz

Kierownik Działu Sztuki
Aleksandra Wysocka

IX WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
19.11.2016r.
( prosimy wypełnić drukowanymi literami )
1. Imię i nazwisko solisty …………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………………………..
3. Repertuar:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Osoba przygotowująca ………………………………………………………………………………………………..
5. Duet- imiona nazwiska …………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………………………..
7. Repertuar:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………………………..
8. Osoba przygotowująca ……………………………………………………………………………………………....
Zgłoszenia należy przesłać do 04.11.2016r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2,
fax 58 698 86 18 wew. 25,e-mail biuro@mdk.gdynia.pl

Pieczątka Placówki

Podpis opiekuna/nauczyciela

