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REGULAMIN TURNIEJU ŚWIETLIC
EDYCJA 2017/2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
§1
CELE TURNIEJU:









Uatrakcyjnienie pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlic.
Rozwinięcie i wyeksponowanie form organizacji czasu wolnego, które mogą zaspokoić
potrzebę własnej aktywności twórczej.
Aktywizacja świetlic w zakresie działalności artystycznej.
Kształtowanie u wychowanków nawyku aktywnego i pożytecznego spędzania czasu
wolnego.
Integracja społeczności szkolnej.
Umożliwienie wychowankom świetlic zaprezentowania zdolności artystycznych oraz dalsze
rozwijanie ich talentu.
§2

UCZESTNICY:






Udział w konkursie biorą uczestnicy zajęć świetlicowych klas I-III.
W Konkursie Turnieju Świetlic mogą brać udział konińskie szkoły podstawowe (I-III)
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest terminowe nadesłanie karty zgłoszenia wraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uczniów zgodę na przetwarzanie
danych osobowych podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.
Karty zgłoszeń z danymi dzieci, które biorą udział w konkursach, powinny być doręczone
lub przesłane do MDK w terminie podanym na zgłoszeniu na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin ul. Przemysłowa 3 D
tel./fax: 63 243-77-17 e-mail : sekretariat@mdkkonin.pl



Terminy, czas i miejsce spotkań umieszczone są w harmonogramie Turnieju Świetlic
załączonym do Regulaminu, jak również w Kalendarzu Imprez Kulturalnych MDK w
Koninie. Koordynator Turnieju na bieżąco informuje o zaistniałych zmianach.

§3
OCENA ŚWIETLIC:
 Organizator konkursu powoła Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji
turniejowych zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami.
 Komisja Artystyczna w każdym z konkursów przyznawać będzie punkty: I miejsce - 20pkt,
II miejsce – 18pkt, III miejsce – 16pkt, wyróżnienia - 14pkt. Udział w konkursie
nagradzany jest 12 punktami.
 Uzyskane w poszczególnych konkursach punkty będą składać się na ogólną ocenę świetlicy.
 Jeżeli miejsca lub wyróżnienia w konkursie zdobędą reprezentanci jednej świetlicy, do
ogólnej punktacji wliczone są punkty laureata, który zajął wyższe miejsce.
 Jeżeli w konkursach: plastycznym, piosenki lub recytacji świetlicę będzie reprezentował
jeden uczestnik, to liczba punktów przyznanych tej świetlicy będzie mniejsza o połowę.
 W przypadku małych form teatralnych każdą świetlicę reprezentuje tylko jedna grupa
teatralna. Maksymalna liczba uczestników tej grupy nie może przekraczać 12 osób.
 Organizator Turnieju przewiduje dyplomy za udział oraz dyplomy i nagrody rzeczowe dla
świetlic, które zdobędą miejsca od I-III i wyróżnienia.
 Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania całego Turnieju Świetlic.

§4

KONKURS PLASTYCZNY - UWAGA! ZMIANY!










Każdą świetlicę reprezentuje 2 uczestników, którzy pod kierunkiem instruktora zajęć
plastycznych z MDK w Koninie wykonują prace.
Tematyka prac podana będzie podczas konkursu. Prace będą wykonane przy pomocy farb
plakatowych i pasteli olejnych (technika mieszana). Uczestnicy korzystają ze swoich
materiałów plastycznych (farby, pastele, pędzle, kubeczki do wody).
Prace będą wykonywane w formacie A2. Bloki zapewnia MDK w Koninie.
Czas wykonania pracy - 75 minut.(Czas jest liczony od momentu, kiedy zostanie omówiony
temat pracy plastycznej).
Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność realizacji tematu, kompozycja i
estetyka pracy.
Uwieńczeniem konkursu będzie wystawa wszystkich prac dzieci biorących udział w
konkursie. Wystawa odbędzie się 7 listopada (wtorek) o godz. 17:00 w MDK.
Prace plastyczne będą do odbioru w MDK w Koninie w dzień podsumowania Turnieju.
Wykonanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację
(załącznik nr 1 regulaminu).

KONKURS PIOSENKI


Każdą świetlicę reprezentuje 2 wykonawców, którzy wykonują po 1 piosence. Wykonawcą
nazywamy solistę lub zespół (maksymalnie 3 osoby).
Wykonawca może śpiewać z wykorzystaniem podkładu muzycznego (CD, pendrive) lub
własnego akompaniamentu. Organizatorzy zapewniają możliwość nagłośnienia instrumentu.
Przy ocenie prezentacji Komisja Artystyczna preferować będzie: oryginalny repertuar, jego
dobór, opracowanie, poprawność wykonania i ogólny obraz artystyczny.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców
(opiekunów prawnych), którą stanowi załącznik nr 2 regulaminu.





KONKURS RECYTATORSKI





Wykonawcy, po 2 osoby ze świetlicy, prezentują po 1 wybranym wierszu.
Podczas recytacji wykonawcy nie wykorzystują rekwizytów.
Oceniany będzie dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców
(opiekunów prawnych), którą stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

MAŁA FORMA TEATRALNA

 Grupy teatralne ( maksymalnie 12 osób) prezentują przedstawienie teatralne o dowolnej




tematyce, do 10 minut! (monodram, teatr cienia, kukiełki, inscenizacja wybranego tekstu
literackiego, teatr ruchu).
Oceniany będzie dobór repertuaru, kultura słowa, gra aktorska, pomysł na inscenizację.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz ze zgodą
rodziców (opiekunów prawnych), którą stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

PODSUMOWANIE TURNIEJU ŚWIETLIC
 Podsumowanie Turnieju Świetlic odbędzie się 13.04.2018 (piątek)
o godzinie 10:00. W trakcie podsumowania zaprezentowane zostaną wybrane przez
organizatorów formy artystyczne.
 Po podliczeniu punktów z w/w konkursów zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody.

§5
Organizator zastrzega sobie prawo zmian organizacyjnych (w tym zmiany terminu) lub odwołania
imprezy. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzygać będzie organizator imprezy.
Koordynator Turnieju Świetlic: Marta Janczak, e-mail m.janczak@mdkkonin.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
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Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU ŚWIETLIC
Konkurs Plastyczny
organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...................................................................................
w Konkursie Plastycznym Turnieju Świetlic organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie.
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejsca zamieszkania) oraz bezpłatne
wykorzystanie jego wizerunku w celach wynikających z organizacji konkursu a także z realizacji
zadań statutowych MDK w Koninie [zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie
danych osobowych(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm.)]
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej
przez moje dziecko pracy konkursowej, w tym zdjęć w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz
w innych formach utrwaleń.
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie autorskich praw majątkowych do prac zgłoszonych do XXXIV Turnieju Świetlic w tym
ich opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji
oraz kontekstu publikacji (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami).

.....................................
( miejscowość i data)

..............................................................................
podpisy rodziców(opiekunów prawnych)

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3D, tel. 63 243 86 24/63 243 77 17
http://www.mdkkonin.pl/
e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl
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Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU ŚWIETLIC

Konkurs Piosenki
Konkurs Recytatorski
Małe Formy Teatralne

organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................
w konkursach Turnieju Świetlic organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie .
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejsca zamieszkania) oraz bezpłatne
wykorzystanie jego wizerunku w celach wynikających z organizacji konkursu a także z realizacji
zadań statutowych MDK w Koninie [zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm.)].

................................................
(miejscowość, data)

............................................... …..
(podpis rodziców, opiekunów)

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3D, tel. 63 243 86 24/63 243 77 17
http://www.mdkkonin.pl/
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HARMONOGRAM TURNIEJU ŚWIETLIC:
2017/2018

DATA
GODZINA

RODZAJ KONKURSU

MIEJSCE KONKURSU

26.10.2017
(czwartek)
godz.10.00

PLASTYKA

MDK
ul. Przemysłowa 3D

01.12.2017
(piątek)
godz.10.00

PIOSENKA

MDK
ul. Przemysłowa 3D

02.02.2018
(piątek)
godz.10.00

RECYTACJA

MDK
ul. Przemysłowa 3D

16.03.2018
(piątek)
godz.10.00
13.04.2018
(piątek)
godz.10:00

MAŁE FORMY TEATRALNE

MDK
ul. Przemysłowa 3D

PODSUMOWANIE KONKURSU
TURNIEJU ŚWIETLIC

MDK
ul. Przemysłowa 3D

WAŻNE!
*Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 dni przed rozpoczęciem danego konkursu. Za oddanie
zgłoszenia po wskazanym terminie, zostanie odjęte 5 pkt.
*ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA DOSTARCZAĆ WYŁĄCZNIE E-MAILEM LUB OSOBIŚCIE,
W PEŁNI I CZYTELNIE WYPEŁNIONE.
*Podsumowanie całości Turnieju Świetlic odbędzie się 13.04.2018 (piątek) o godzinie 10:00
w MDK w Koninie. Po podliczeniu punktów wszystkich konkursów zostaną wręczone dyplomy
oraz nagrody.
*W trakcie podsumowania zaprezentowane zostaną wybrane przez organizatorów formy
artystyczne.
*Organizatorzy Turnieju zapraszają na wystawę prac dzieci biorących udział w konkursie
plastycznym, która odbędzie się 07.11.2017r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Młodzieżowym Domu
Kultury w Koninie.
*Uczestnictwo w Turnieju Świetlic oznacza akceptację regulaminu.

KARTY ZGŁOSZEŃ

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3D, tel. 63 243 86 24/63 243 77 17
http://www.mdkkonin.pl/
e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl
__________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
PLASTYKA
TERMIN KONKURSU –

…................26.10.2017r...........................................

MIEJSCE - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE
Termin dostarczenia zgłoszenia: 19.10.2017r.
1.Szkoła Podstawowa nr ............. w Koninie
2.Uczestnik (imię,nazwisko,klasa):......................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Uczestnik (imię,nazwisko,klasa):......................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
3.Nauczyciel przygotowujący
(telefon kontaktowy)................................................................................................
4.Potrzeby techniczne.............................................................................................................

...............................
(data)

............................................
(Podpis Dyrektora Szkoły)

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3D, tel. 63 243 86 24/63 243 77 17
http://www.mdkkonin.pl/
e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl
__________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
PIOSENKA
TERMIN KONKURSU –

…................01.12.2017r...........................................

MIEJSCE - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE
Termin dostarczenia zgłoszenia: 24.11.2017r.
1.Szkoła Podstawowa nr ............. w Koninie
2.Uczestnik (imię,nazwisko,klasa):......................................................................................
…………………………………....………………………………………………………..
Tytuł piosenki (autor muzyki, tekstu)……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Uczestnik (imię,nazwisko,klasa):.........................................................................................
………………………………...…………………………………………………………..
Tytuł piosenki (autor muzyki, tekstu)……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3.Nauczyciel przygotowujący
(telefon kontaktowy) ………..................................................................................................
4.Potrzeby techniczne.............................................................................................................

...............................
(data)

............................................
(Podpis Dyrektora Szkoły)

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3D, tel. 63 243 86 24/63 243 77 17
http://www.mdkkonin.pl/
e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl
__________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
RECYTACJA
TERMIN KONKURSU –

…................02.02.2018r...........................................

MIEJSCE - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE
Termin dostarczenia zgłoszenia: 26.01.2018r.

1.Szkoła Podstawowa nr ............. w Koninie
2. Uczestnik (imię,nazwisko,klasa):.....................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Tytuł wiersza, autor: ……………………………………………………………………….

Uczestnik (imię,nazwisko,klasa):.........................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Tytuł wiersza, autor:…………………………………………………………………………….....

3.Nauczyciel przygotowujący
(telefon kontaktowy)..............................................................................................................
4.Potrzeby techniczne.............................................................................................................

...............................
(data)

............................................
(Podpis Dyrektora Szkoły)

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3D, tel. 63 243 86 24/63 243 77 17
http://www.mdkkonin.pl/
e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl
__________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
MAŁE FORMY TEATRALNE
TERMIN KONKURSU –

…................16.03.2018r...........................................

MIEJSCE - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE
Termin dostarczenia zgłoszenia: 09.03.2018r.

1.Szkoła Podstawowa nr ............. w Koninie
2.Tytuł przedstawienia:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

3.Autor :..................................................................................................................................
4.Czas trwania przedstawienia: około……………………………………….minut
5.Czas przygotowania sceny: około………………………………………...minut
6.Ilość dzieci w zespole, klasa………………………………………………………………
5.Nauczyciel przygotowujący
(telefon kontaktowy).............................................................................................................
6.Potrzeby techniczne.............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

...............................
(data)

............................................
(Podpis Dyrektora Szkoły)

