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ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
CELE IMPREZY
1. Promowanie młodych talentów.
2. Rozwijanie twórczej wyobraźni.
3. Przegląd dorobku artystycznego.
4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej działalności estradowej.
5. Popularyzacja repertuaru dziecięcego i młodzieżowego ze szczególnym
uwzględnieniem walorów artystycznych.
6. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie nauczycieli do twórczej działalności artystycznej.
UCZESTNICY
W konkursie udział biorą soliści w trzech kategoriach wiekowych:
- I kat. klasy 1-3
- II kat. klasy 4-6
- III kat. klasy 7 i gimnazja
z powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
TERMIN I MIEJSCE
8 GRUDNIA 2017 r. godz. 09:00 I i II Kat. szkoły podstawowe klasy 1-6
8 GRUDNIA 2017 r. około godz. 14:00 III kat. klasy 7 i gimnazja
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie; ul. Przemysłowa 3d; sala 110 (widowiskowa)
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Każda placówka może być reprezentowana przez co najwyżej trzy podmioty
wykonawcze w każdej kategorii.
2. Każdy uczestnik przedstawia jeden utwór (tylko i wyłącznie ten, który podany jest
w Karcie zgłoszenia).
3. Uczestnikowi może towarzyszyć chórek składający się maksymalnie z 3 osób.
4. Każdy solista wykonuje jedną piosenkę zimową lub świąteczną w języku polskim.
5. Dopuszczalne jest wykonanie utworu z półplaybacku (tylko podkłady nagrane na
CD) lub z akompaniamentem na żywo.
6. Płyta CD z podkładem powinna być opisana: nazwa placówki, tytuł piosenki,
imię i nazwisko uczestnika.
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7. Akredytacja wynosi 20,00 zł od uczestnika festiwalu. (za uczestnika uważa
się solistę, jak osoby towarzyszące mu na scenie - chór)
Opłata wpisowa za udział w Konkursie wnoszona jest do:
01 grudnia 2017r.
Wpłaty należy dokonać na konto MDK: 68 1560 0013 2310 4333 1000 0001
(potwierdzenie wpłaty należy okazać w dniu festiwalu) w sekretariacie
MDK w Koninie
8. Placówki, które uczestniczą w Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej, zapewniają
swoim podopiecznym pełną opiekę na czas podróży i trwania imprezy oraz ponoszą
koszty przejazdu uczestników i opiekunów.
9. Warunkiem uczestniczenia w Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej jest
dostarczenie do dnia 29 listopada 2017 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia
na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
ul. Przemysłowa 3D
62-510 Konin
lub e-mail: j.wysocka@mdkkonin.pl
(zgłoszenia, które dotrą po terminie nie będą brane pod uwagę)
OCENA
1. Jury oceniać będzie następujące elementy: dobór repertuaru, ogólny wyraz
artystyczny, umiejętności wokalne wykonawców (intonacja, dykcja, emisja głosu),
kreatywność i interpretację utworu.
2. Komisja Artystyczna przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. Wszyscy uczestnicy Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej otrzymają od
organizatora dyplomy.
4. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny.
5. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzygać będzie
Organizator Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych (np. terminu i miejsca bądź
odwołania imprezy bez podania przyczyny).
O ewentualnych zmianach informować będziemy na bieżąco.
7. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Festiwalu Piosenki Zimowej i
Świątecznej Justyną Wysocką pod adresem e-meil: j.wysocka@mdkkonin.pl
8. Zapraszamy na Nasz fanpage na facebook
https://www.facebook.com/
FestiwalPiosenkiZimowejiSwiatecznejKonin/
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