
REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

PIOSENKI  OBCOJĘZYCZNEJ

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  nr  3,  mieszczący  się  przy  
ul. Jarochowskiego 1 w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest promowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie 
ich zdolności wokalnych oraz językowych, a także motywowanie do nauki języków obcych 
w przyjemny i kreatywny sposób. 

3. Konkurs odbędzie się 9 grudnia (piątek) o godz. 15.30 i skierowany jest do uczniów klas 
V-VIII  szkół  podstawowych.  Harmonogram  przesłuchań  zostanie  umieszczony  w  dniu
konkursu na tablicy informacyjnej. 

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poznańskich szkół podstawowych. Każda
placówka może zgłosić maksymalnie trzech uczestników, którzy będą ją reprezentowali.
Konkurs  przeznaczony  jest  dla  solistów.  Dozwolone  jest  przygotowanie  własnego
akompaniamentu (w sali znajduje się pianino) lub skorzystanie z podkładu muzycznego
(linia  melodyczna). W  celu  zapewnienia  sprawnego  odtworzenia  podkładu  każdy
uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć  podpisany  nośnik  (cd/mp3/pendrive)  na
minimum  tydzień przed  konkursem  do  sekretariatu  MDK-u  nr  3  wraz  z  kartą
zgłoszenia. 

5.  Zadaniem uczestnika jest  przygotowanie  i  wykonanie  jednego utworu  o  tematyce
związanej ze Świętami Bożego Narodzenia (piosenki świątecznej, kolędy lub pastorałki)
w języku angielskim lub niemieckim. Piosenka powinna być dostosowana do wieku i
możliwości wokalnych ucznia. Czas trwania utworu to maksymalnie 5 minut. Ocenie
poddana  zostanie  zarówno  strona  wokalna  (interpretacja,  dobór  utworu,  ogólne
wrażenie artystyczne), jak i językowa (wymowa, akcent, zrozumienie tekstu piosenki). 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia
(osobna dla każdego uczestnika) na adres: kkuczynska@mdk3.pl do końca listopada.
Regulamin  konkursu  i  karta  zgłoszenia  dostępne  są  na  stronie
https://www.mdk3lazarz.pl

7. Oceny występu dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. 

8.  Każdy  z  uczestników  otrzyma  pamiątkowy  dyplom,  a  zwycięzcy  dodatkowo  nagrodę
rzeczową. 

9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na  przetwarzanie  danych  osobowych,  nagrania  i  wizerunku  dziecka  przez  organizatora
(zamieszczenie  relacji,  fragmentów  nagrań  z  konkursu,  wyników  i  zdjęć  na  stronie
internetowej oraz profilu społecznościowym - fb).  

10. Za uczestników podczas konkursu odpowiadają opiekunowie/rodzice.

Kontakt: Kamila Kuczyńska, tel. 504 66 61 89

https://www.mdk3lazarz.pl/


Karta zgłoszenia

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA …………………………………………………

WIEK  / KLASA  ………………………………………………………………..

TYTUŁ PIOSENKI ……………………………………………………………..

AUTOR UTWORU ……………………………………………………………..

JĘZYK, w którym wykonywana jest piosenka ……………………………….

SZKOŁA …………………………………………………………………………

ADRES I TELEFON …………………………………………………………....

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ………………………………………….

TELEFON …………………………………………………………………….

E-MAIL ………………………………………………………………………

Proszę zaznaczyć wybraną opcję:

o Akompaniament własny

o Podkład z płyty

o Podkład na pendrive

o Wykonanie a capella

Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.

                                                                               

                                                                              …………………………………………..
                                                                                                      podpis rodzica


