II Gdyński Festiwal Małych Talentów
Muzyczno-Recytatorskich
„Super Talent”
24.04.2017 r.
REGULAMIN
I.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

II.

CELE KONKURSU:
 odkrywanie talentów wokalnych dzieci,
 doskonalenie umiejętności scenicznych,
 promowanie dziecięcej aktywności artystycznej,
 rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 rozbudzanie wrażliwości na piękno oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 wymiana doświadczeń nauczycieli.

III.

MIEJSCE I TERMIN:
24.04.2017 r. (poniedziałek), od godziny 9:30 (w zależności od kategorii wiekowej).
Młodzieżowy Dom Kultury, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

IV.

UCZESTNICY:
Dzieci z gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

V.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs oceniany jest w następujących kategoriach:
 4 lata,
 5 lat.
2. Przesłuchania festiwalowe odbędą się w następującej kolejności:
 godzina 09:30 – 4 latki,
 godzina 11:00 – 5 latki (godzina rozpoczęcia kategorii może ulec zmianie).
3. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie 2 dzieci ( piosenka lub wiersz ) z każdej
kategorii.
4. Tematyka utworów dowolna z repertuaru dziecięcego.

5. Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne ( ruch, gest, rekwizyt ), jeżeli służą one
twórczej interpretacji.
6. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 3 minut.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 15 kwietnia 2017 r. na
adres placówki :
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698-86-18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

VI.

JURY:
 komisję konkursową powołuje organizator,
 w skład komisji wchodzą 3 osoby,
 decyzja komisji jest niepodważalna.

VII.

KRYTERIA OCENY:
1. Na ocenę wpływ mająnastępujące elementy:
 walory głowowe,
 muzykalność,
 interpretacja tekstu poetyckiego,
 ogólny wyraz artystyczny,
 indywidualność artystyczna.

VIII.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Uczestnikom konkursu przyznane będą nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia
w poszczególnej kategorii wiekowej.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacjach każdej kategorii wiekowej i dokonaniu oceny
Jury.
4. Uczestnicy lub placówki ich delegujące zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z przyjazdem i pobytem podczas festiwalu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach masowego
przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o wynikach konkursu, również na stronie
internetowej placówki.
6. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia

Koordynator Konkursu
Monika Domańska-Ożga

Kierownik Działu Sztuki
Aleksandra Wysocka

