Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel./fax: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl
www.mdk.opole.pl

Koordynator festiwalu:
Piotr Skrzypiec
tel. 602 196 616, e-mail: piotrskrzypiec@o2.pl

R E G U L A M I N

1. Cel imprezy

•

W przypadku chęci skorzystania z akompaniamentu
przygotowanego przez Organizatora, konieczne jest
dostarczenie (wraz z kartą zgłoszenia) zapisu nutowego
piosenki.

•

Prezentacje konkursowe oceni Jury, które kierować się
będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru,
- interpretacja,
- ogólny wyraz artystyczny.

•

Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz
pianino elektroniczne.

•

W dniu eliminacji opiekunowie uczestników wnoszą
opłatę startową w wysokości 10 zł od dziecka.

•

Dla uczestników eliminacji przewidziane są dyplomy,
a dla finalistów – dyplomy i nagrody rzeczowe.

•

W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie
decyduje Organizator.

Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej oraz
popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci.

2. Uczestnicy
• W festiwalu mogą wziąć udział dzieci (tylko soliści) w wieku
od 3 do 7 lat uczęszczające do przedszkoli miasta Opola.
• Każde przedszkole może zgłosić max. 4 dzieci.

3. Terminarz imprezy
•

Eliminacje odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 17:00
na scenie plenerowej w parku MDK, ul. Strzelców Bytomskich 1
(w razie niesprzyjającej pogody: w sali kinowej MDK, II piętro).

•

Finał festiwalu odbędzie się na scenie plenerowej w Parku
Nadodrzańskim, podczas rodzinnego festynu z okazji Dnia
Dziecka (dokładny termin prezentacji zostanie określony
w terminie późniejszym).

4. Przebieg konkursu
•

Każdy wykonawca przedstawia jedną, dostosowaną do wieku
i wykonywaną w języku polskim piosenkę o dowolnej tematyce.

•

Utwór powinien być przygotowany z akompaniamentem
własnym lub nauczyciela, ewentualnie z półplaybackiem
(czyli podkładem muzycznym w wersji instrumentalnej),
nagranym na płycie CD (format audio) lub na pendrivie (mp3).

5. Zgłoszenia
Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć (osobiście lub faxem)
na adres Organizatora do 17 maja 2019 r. (piątek).

23. Festiwal Piosenki Przedszkolnej – Opole 2019
KARTA ZGŁOSZENIA
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Wiek

Tytuł piosenki

Rodzaj akompaniamentu

Potrzeby techniczne

1.

2.

3.

4.

Numer przedszkola: ……………. Adres przedszkola: …………………………………………………………………………………………………... Telefon: ………………………………...

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego udział dzieci: …………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy: ……………………………………..

