


    REGULAMIN 
 XXV KONIŃSKIEGO PRZEGLĄDU 

PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 
„DO – RE – MI” 

 
                                                                              
                                                      I. CELE IMPREZY 
                  
1. Przegląd dorobku artystycznego śpiewających przedszkolaków. 
2. Popularyzacja repertuaru dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem      
    walorów artystycznych i wychowawczych wykonywanych piosenek.   
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci. 
    Inspirowanie nauczycieli do twórczej działalności artystycznej. 
4. Promowanie dziecięcej działalności estradowej. 
                                                               

II.ORGANIZATORZY 
                                                                                                                                   
1. Organizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 

                                                                                                              
III. TERMIN I MIEJSCE 

 
1. 15 lutego 2019 r., godz. 9:30 - Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie                                                                                            

 
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

                               
1.W Przeglądzie mogą brać udział wyłącznie wykonawcy z przedszkoli oraz     
   oddziałów przedszkolnych z terenu miasta Konina. 
2. Każde przedszkole może być reprezentowane przez najwyżej dwa podmioty 
    wykonawcze. 
3. Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny składający 
    się maksymalnie z 3 osób. 
4. Każdy solista wykonuje jedną piosenkę w języku polskim z podkładem 
    muzycznym (tzw. półplaybackiem – płyta CD, pendrive audio lub mp3).      
5. Nośnik powinien być opisany: nr przedszkola, tytuł piosenki, imię 
    i nazwisko wykonawcy. 
6. Ze względów technicznych nośnik z  podkładem należy 
    dostarczyć do MDK wraz z kartą zgłoszenia i zgodą rodziców najpóźniej do    
    dnia 8 lutego 2019 r. 

 7. Placówki, które dzieci reprezentują w Przeglądzie, zapewniają 
    podopiecznym pełną opiekę na czas  podróży i trwania imprezy oraz   
    ponoszą koszty przejazdu uczestników i opiekunów.                                                                                                                
8. Warunkiem uczestniczenia w Przeglądzie jest dostarczenie czytelnie 
    wypełnionej karty zgłoszenia na adres:                                                                                       
 
                  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie                                                                         
                  ul. Przemysłowa 3D 
                  62-510 Konin                                                                                                 
                  tel. 63 243 86 24 
 

 V. OCENA             
 

1. Ocena Jury dotyczyć będzie wyłącznie wytypowanego uczestnika 
    z uwzględnieniem następujących walorów:                                                                                                                                     
    dobór i oryginalność repertuaru, estetyka wykonania oraz ogólny wyraz 
    artystyczny. 
2. Komisja Artystyczna przyzna nagrody i wyróżnienia.  
3. Nagrodą w Przeglądzie jest zakwalifikowanie się do etapu rejonowego  
    XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 
    2019.     
4. Wszystkie dzieci biorące udział w Przeglądzie otrzymają nagrody 
    niespodzianki, słodycze i pamiątkowe dyplomy.                                                                                
5. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny.                                                         
6. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzygać 
     będzie Organizator Przeglądu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych (np. terminu i miejsca bądź 
odwołania imprezy bez podania przyczyny). O ewentualnych zmianach 
informować będziemy na bieżąco.        
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