
 Regulamin  

XIV Konkursu Piosenki 

Przedszkolaków MDK Kalisz 
 

Etap Powiatowy XIX Wojewódzkiego 

Festiwalu Piosenki Przedszkolaków 

CZERWONAK 2014 
 

 ORGANIZATOR 
Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz 
tel. 62 767 25 21, www.mdk.kalisz.pl  
 

 WSPÓŁORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”  
ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak 
tel. 61 652 60 30; www.gok-sokol.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 
29 kwietnia 2014 roku, wtorek 

godz. 9.00 – I kategoria 

ok. godz. 10.30 – II kategoria 

 

 

 

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci  
    w wieku 3-7 lat 
2.Prezentacje oceniane będą w dwóch  
    kategoriach: 

 

I kategoria: 
- solista  
- solista z zespołem tanecznym 
  lub chórkiem 
 

 II kategoria: 
- zespół  
 

3.Zespół łącznie z solistą lub chórkiem może 
    liczyć maksymalnie 4 osoby.  
4.W każdej kategorii uczestnicy mogą   
     prezentować po jednym utworze w języku 
     polskim o czasie trwania nie dłuższym  
     niż 3 minuty. 
5.Uczestnik może śpiewać z  
    akompaniamentem instrumentu 
    lub z półplaybackiem (podkładem 
    muzycznym) przygotowanym 
    techniką cyfrową na opisanym 
    nośniku-płycie CD audio lub mp3), 
    który należy dostarczyć organizatorowi  
    w  dniu imprezy. 
6.Organizator do akompaniamentu  
    udostępnia instrument klawiszowy 
    (pianino, keyboard) oraz odtwarzacz CD, 
    uczestnicy nie przywożą własnego  
    sprzętu. 

 

 

 

 

 

 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. 
3.Jury wytypuje spośród laureatów   
    I kategorii do udziału w Etapie   
    Rejonowym Festiwalu Piosenki  
    Przedszkolaków Czerwonak 2014. 
4.Informacje na temat Festiwalu na stronie 
    www.gok-sokol.pl, sokol@gok-sokol.pl 
5.Zgłoszenia  należy dostarczyć na  
    załączonej karcie uczestnictwa  
   do 24 kwietnia 2014 roku  
   na adres MDK lub przesłać drogą 
    elektroniczną na adres  
    mdk.konkursy@op.pl 
 
 

Szczegółowych informacji udziela 
Magdalena Żarnecka 

tel. 62 767 25 21 
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Więcej o konkursach na stronie: 

www.mdk.kalisz.pl  
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Etap Powiatowy XIX Wojewódzkiego 
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