
 



REGULAMIN XXVII KONIŃSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI 

PRZEDSZKOLNEJ 

„DO – RE – MI”  

- ONLINE - 

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  

Przegląd ma formę konkursu online. W tym roku nie odbędzie się międzypowiatowa  

i wojewódzka część Przeglądu. 

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 ).  

5. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest: 

- terminowe (do 7 maja 2021r) nadesłanie na adres uploadera 

(mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow) zarejestrowanych w formie plików 

video (format mp4) prezentacji artystycznych piosenki. Plik powinien być 

podpisany (imię i nazwisko wykonawcy, skrót nazwy przedszkola) wg wzoru: 

„Jan-Kowalski-P18”. Proszę pamiętać, że przesłanie plików poprzez serwis 

internetowy We transfer wymaga wpisania kodu cyfrowego, który serwis przesyła 

na adres mailowy przesyłającego pliki. 

- wraz z prezentacjami video należy dostarczyć karty zgłoszenia wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

6. Karty zgłoszeń z danymi dzieci, które biorą udział w Przeglądzie oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych można do MDK przesłać również pocztą (lub 

osobiście) w formie „papierowej”, w postaci skanu na e-mail MDK lub skanu 

dokumentów   w terminie:  do 7 maja 2021 roku 

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 

uploader: mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow 

Odpowiedzialny za Przegląd: Marek Lewandowski tel. 697357798 

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. Wszystkie dzieci biorące udział w Przeglądzie otrzymają nagrody niespodzianki             

i pamiątkowe dyplomy. 

4. Prezentacje video dostarczone po terminie nie będą oceniane! 

5. Na stronie internetowej MDK w Koninie w terminie nie dłuższym niż dwa 

tygodnie od terminu nadsyłania prezentacji zamieścimy również protokoły z 

poszczególnych konkursów.  

6. Po przesłaniu wszystkich prezentacji video zostaną one opublikowane pod 

adresem: www.mdkkonin.pl oraz https://www.facebook.com/mdkkonin 

7. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny. 

8. 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. 

mailto:sekretariat@mdkkonin.pl

