2. Festiwal Piosenki Dzieciecej
1. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

2. TERMIN KONKURSU:
10 czerwca 2022 r. Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury − godz.10.00
Prosimy o przybycie o godzinie 9.30

3. CELE ORGANIZACYJNE:
•
•
•
•
•

Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci.
Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki.
Aktywizacja kulturalna środowisk przedszkolno- szkolnych.
Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo).
Prezentacja znanych i lubianych piosenek.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W festiwalu mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
Każda placówka może zgłosić do udziału 2 solistów i 1 zespół.
Zespół nie może liczyć więcej niż 10 osób.
Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: od 3-6 lat , II kategoria: od 7-9 lat.
Każdy podmiot wykonawczy przedstawia 1 piosenkę .
Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 min.
Utwór musi być wykonany w języku polskim.
Piosenkę dzieci wykonują a’ capella, z przygotowanym akompaniamentem
lub podkładem muzycznym.
Podkładem muzycznym może być; nagranie instrumentalne na CD, akompaniament
(instrument we własnym zakresie), pendrive w formacie CD-Audio/mp3.
Nagrania podkładu na CD należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz tytułem utworu.
W festiwalu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun
(rodzic lub osoba przez niego upoważniona).
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5. KRYTERIA OCENY JURY:
•
•
•
•

Czystość wykonania piosenki.
Interpretacja.
Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne,
trafność doboru piosenki).
Ogólne wrażenia artystyczne (kostium, choreografia, kontakt z publicznością).

6. ZADANIA ORGANIZATORA:
•
•
•
•
•
•

Powołanie jury.
Oprawa artystyczna .
Nagrody i dyplomy dla uczestników festiwalu.
O kolejności występów decyduje organizator.
Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem,
ubezpieczeniem uczestników, opiekunów i innych osób towarzyszących.

7. NAGRODY:
•
•
•

Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje dyplom okolicznościowy.
Każda szkoła, przedszkole oraz oddziały szkolno-przedszkolne biorące udział
w festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
Podczas imprezy, jury przyzna 1, 2, 3 miejsca w kategorii solista
oraz 1,2,3 miejsca w kategorii zespół.
Przewidywane są również wyróżnienia oraz nagrody specjalne .

8. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE:
Zgłoszenia solistów i zespołów na załączonej karcie uczestnictwa
należy dostarczyć do dnia 3 czerwca 2022 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
Al. Wolności 23
33-300 Nowy Sącz
lub na adres e-mail: bklimczak@mok.nowysacz.pl
Dodatkowych informacji udziela: Barbara Klimczak − tel. 500 23 11 23

Wszystkim uczestnikom zyczymy
udanej zabawy!
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