III Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej
„Trzy Cztery: ŚpiewajMy”
dla dzieci w wieku 5 – 9 lat

REGULAMIN
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.
Cele przeglądu:
1. Popularyzacja piosenki dziecięcej;
2. Kształtowanie poczucia piękna;
3. Promocja młodych talentów;
4. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci;
5. Rozwijanie uzdolnień muzycznych i wokalnych.
Terminy:
1.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 maja 2019 r. na adres:
e.ciechanowska@mdktorun.pl z dopiskiem „III Wojewódzki Konkurs Piosenki
Dziecięcej” albo dostarczyć osobiście do impresariatu Młodzieżowego Domu Kultury,
ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń;

2.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 maja 2019 r. od godz. 9:30 w
Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego;
2. Każdy uczestnik (zespół) prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce (repertuar
dziecięcy). Repertuar musi być odpowiednio dopasowany do wieku wykonawcy/ów
oraz do charakteru imprezy;
3. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór a cappella, z podkładem muzycznym
bądź przy wsparciu akompaniatora lub zespołu muzycznego;
4. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na pendrivach lub płytach CD-AUDIO
(inne formaty zapisy nie są obsługiwane). Płytę opisaną imieniem i nazwiskiem
uczestnika lub nazwą grupy należy dostarczyć w dniu występu do akustyka;
5. Uczestnika/ów konkursu zgłaszają instytucje oświatowe lub kulturalne: przedszkola,
szkoły, domy kultury (państwowe i prywatne) oraz osoby prywatne.
Ocena uczestników
Jury konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania,
oraz ogólny wyraz artystyczny. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.
Uczestnicy:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci wieku 5-9 lat
2. Przegląd zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach:
a) Soliści w wieku 5-6 lat;
b) Zespoły w wieku 5-6 lat;
c) Soliści w wieku 7-9 lat;
d) Zespoły w wieku 7-9 lat.
Organizator zapewnia:
1. Scenę z oświetleniem i nagłośnieniem;
2. Profesjonalne Jury;
3. Nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla wyróżnionych;
4. Dyplomy podziękowania dla każdego zespołu/solisty.

Uwagi:
1. Regulamin i karta do pobrania znajdują się na stronie Młodzieżowego Domu Kultury,
www.mdktorun.pl w zakładce „wkrótce”;
2. Uczestnicy konkursu wraz ze zgłoszeniem dostarczają podpisane oświadczenie o
przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji
konkursu, które załączone jest do karty zgłoszeniowej oraz do pobrania ze strony
www.mdktorun.pl
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
konkursu;
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, bądź odstąpienia od
niektórych jego zapisów;
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom wyżywienia. W związku z tym każdy
uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie wodę oraz posiłek;
6. Wszelkie

pytania

należy

kierować

do

Ciechanowskiej, e.ciechanowska@mdktorun.pl

koordynatora

przeglądu

Elżbiety

