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  III OSTROWSKI KONKURS 
 PIOSENKI DZIECIĘCEJ

  Piosenka dla Babci 
i Dziadka

 
  Ostrów Mazowiecka, 29 listopada 2013 r.



REGULAMIN

III OSTROWSKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

„Piosenka dla Babci i Dziadka”

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowo – 

kinowej kina OSTROVIA przy ul. 11 Listopada 5.

3. Celem Ostrowskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej jest:

• rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego 

siły,

• rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,

• popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci,

• możliwość zaprezentowania się na scenie,

• animacja artystyczna dzieci,

• poszukiwanie talentów,

• wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej 

z dziećmi.       

4. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

          I KATEGORIA WIEKOWA – od 3 - 4 lat

          II KATEGORIA WIEKOWA – od 5 - 6 lat

          III KATEGORIA WIEKOWA – od 7- 9 lat

5. Repertuar obejmuje: 

• wykonanie jednego utworu, 

• repertuar dowolny - adekwatny do wieku, 

• max. długość utworu 4 min.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• posiadanie podkładu muzycznego tj. utworu nagranego bez wokalu w 

formacie CD Audio lub mp3

• wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie pocztą, faksem, e-mailem bądź 

osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2013 r.

• w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, grupy max. do 5 osób

7. Jury będzie oceniać: 

• intonację głosu,

• prezentację na scenie,

• dobór repertuaru do wieku,

• interpretację prezentowanego utworu,

• muzykalność,

• poczucie rytmu, 

• ogólny wyraz artystyczny.

8. Jury po przesłuchaniu wszystkich uczestników nagrodzi zwycięzców  każdej 

kategorii wiekowej. Jury oprócz nagród może przyznać wyróżnienia oraz nagrody 

pocieszenia. 

9. Laureaci konkursu wystąpią na koncercie zorganizowanym w styczniu z okazji 

Dnia Babci i Dziadka.

10. Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania rejestracji konkursu oraz udzielają zezwolenia na 

rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w 

związku z konkursem do jego promocji m.in. na stronie www i w serwisach 

społecznościowych.

11. Organizator dopuszcza zmianę Regulaminu.

Regulamin oraz wzór karty zgłoszenia można również pobrać na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury: www.mdkostrowmaz.pl

12. Dodatkowych informacji o konkursie udziela instruktor Urszula Równa.


