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II Konkurs Piosenki
Przedszkolaków ONLINE
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 ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 25 21,
www.mdk.kalisz.pl

 CELE
1.Prezentacje dorobku artystycznego dzieci
wieku przedszkolnego
2.Popularyzacja śpiewania piosenek
przedszkolnych, ukierunkowanie ich
właściwego doboru
3.Wymiana poglądów i doświadczeń
w zakresie upowszechniania śpiewu
wśród dzieci
4.Promowanie dziecięcej twórczości
artystycznej



TERMIN KONKURSU

do 10 MAJA 2021



WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci
urodzone po 2013 roku
2. Warunkiem uczestnictwa konkursu jest
nagranie (przy pomocy rodzica, nauczyciela
lub instruktora) jednej piosenki
wykonywanej przez solistę lub zespół.
3. Nagranie powinno być zrealizowane
powszechnie dostępnym sprzętem: kamera,
telefon, tablet w układzie poziomym w
sposób statyczny.
4. Nagraną piosenkę na płycie lub pendrive
wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszenia i zgodą rodzica lub opiekuna
można przynieść do MDK lub przesłać na
adres: mailowy w formie linku do nagrania
(youtube). Ze względu na wielkość pliku
można w tym celu wykorzystać serwis
wetransfer.
5. Prezentacje oceniane będą w dwóch
kategoriach:
I kategoria:
- solista
- solista z zespołem tanecznym
lub chórkiem
II kategoria:
- zespół
6. Zespół łącznie z solistą lub chórkiem
może liczyć maksymalnie 4 osoby.
5. W każdej kategorii uczestnicy mogą
prezentować po jednym utworze w języku
polskim o czasie trwania nie dłuższym
niż 3 minuty.
6.Uczestncy mogą śpiewać z
akompaniamentem instrumentu
lub z półplaybackiem (podkładem
muzycznym).

 KRYTERIA OCENY
ORAZ NAGRODY
1.Jury oceniać będzie z uwzględnieniem
takich kryteriów jak:
-dobór repertuaru
-walory głosowe
-estetyka wykonania
-ogólny wyraz artystyczny
2.Jury powołane przez organizatorów
zdecyduje o przyznaniu nagród
i wyróżnień.
5. Nagrania należy dostarczyć
do 10 maja 2021 roku
na adres MDK lub przesłać drogą
elektroniczną na adres
magdalena.zarnecka@mdk.kalisz.pl

Uwagi końcowe:
Opiekunowie prawni osób biorących udział
konkursie muszą wyrazić pisemną zgodę na
udział w imprezie oraz przetwarzanie i
publikowanie przez organizatorów konkursu
danych osobowych i wizerunku zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018r.Dz.U.nr 1000 (Zał.1)

II Konkurs Piosenki
Przedszkolaków
ONLINE

Więcej o konkursach na stronie:
www.mdk.kalisz.pl

MDK, Kalisz 2021

