
M³odzie¿owy Dom Kultury
15-201 Bia³ystok ul. Warszawska 79 A 

tel. 85 732 79 49 fax. 85 732 90 49
www.mdk.bialystok.pl
mdk@mdk.bialystok.pl

Sposób zg³aszania udzia³u w konkursach.

W razie pytañ lub problemów z wys³aniem zg³oszenia prosimy 

o kontakt:

Szanowni Pañstwo,

Zg³oszenia przyjmujemy drog¹ elektroniczn¹ - poprzez wype³nienie 

formularza on-line, dostêpnego na stronie internetowej M³odzie¿owego 

Domu Kultury   przy opisach konkursów w zak³adkach:

konkursy - muzyka, oraz konkursy -  teatr.

Wystarczy wybraæ nazwê konkursu i wype³niæ zamieszczony przy 

konkursie formularz. Bez zbêdnego pobierania, za³¹czania, wysy³ania, 

drukowania czy dorêczania.

W ci¹gu kilku dni od wys³ania zg³oszenia otrzymaj¹ pañstwo, na podany 

w formularzu  adres e-mail, potwierdzenie jego odbioru.

Dzia³ Organizacji Imprez MDK, pok. 5, ul.Warszawska 79 a, tel. 85 732 79 49

- konkurs recytatorski : Iwona Dzierma - 

- konkurs piosenki:  Magdalena Urbañczyk- 

mdk.bialystok.pl  

 i.dzierma@mdk.bialystok.pl

m.urbanczyk@mdk.bialystok.pl
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Konkursy zosta³y dofinansowane z bud¿etu Miasta Bia³egostoku.



REGULAMIN 

XXIII FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA

12 MAJA 2015

1. 

2. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ maksymalnie 3 solistów lub zespó³ 

nie przekraczaj¹cy 6 osób w wieku 3 - 6 lat

3.  Dzieci prezentuj¹ jedn¹ dowolnie wybran¹ piosenkê.

odbêdzie siê

 w M³odzie¿owym Domu Kultury w Bia³ymstoku. 

5. Aby zg³osiæ dzieci do konkursu nale¿y wype³niæ formularz zg³oszenia 

on-line, który znajduje siê przy opisie konkursu na stronie:

    

termin wysy³ania zg³oszeñ up³ywa

Celem konkursu jest ukierunkowanie i ukszta³towanie wrodzonych 

zami³owañ i zdolnoœci muzycznych dziecka. Muzyka jest bardzo 

wa¿nym elementem w rozwoju m³odego cz³owieka. Dlatego te¿ 

chcemy wnieœæ do œwiata dzieciêcego nowe prze¿ycia estetyczne, 

wynikaj¹ce ze spotkania z piosenk¹ i zaprezentowaniem jej na scenie.

 z przedszkoli i  oddzia³ów 

przedszkolnych z Bia³egostoku i regionu.

4. Festiwal Piosenki Przedszkolaka 

 w zak³adce:

6. Harmonogram wystêpów bêdzie dostêpny na stronie internetowej 

organizatora oraz zostanie wys³any na podane w formularzach zg³oszeñ 

e-maile. Kolejnoœæ wystêpów ustalana bêdzie na podstawie kolejnoœci 

wp³ywu zg³oszeñ.

7. O wynikach konkursu uczestnicy zostan¹ powiadomieni drog¹ 

elektroniczn¹. Wyniki zostan¹ równie¿ umieszczone na stronie 

internetowej MDK.

8. Nagrody i wyró¿nienia zostan¹ wrêczone laureatom konkursu podczas 

Koncertu Galowego – 

w M³odzie¿owym Domu Kultury, ul. Warszawska 79 A.

9. Akompaniament nie mo¿e mieæ formy pe³nego playbacku, dopuszczalny 

jest jedynie podk³ad instrumentalny. 

10.Wys³anie zg³oszenia do konkursu jest równoznaczne z uznaniem 

warunków regulaminu oraz zgod¹ na publikacjê danych osobowych 

dziecka i opiekuna w materia³ach dotycz¹cych konkursu.

 

 

12 maja 2015 roku  

o godzinie 9.30

4 maja 2015 roku.

mdk.bialystok.pl  konkursy - muzyka

 

15 maja 2015 roku o godzinie 9.30 

Nagrania akompaniamentu nale¿y 

przygotowaæ na p³ycie CD - Audio. Organizator nie dysponuje sprzêtem do 

odtwarzania kaset magnetofonowych.

ORGANIZATOR KONKURSU: M£ODZIE¯OWY DOM KULTURY W BIA£YMSTOKU

ORGANIZATOR KONKURSU: M£ODZIE¯OWY DOM KULTURY W BIA£YMSTOKU

1. Cele konkursu:
- kszta³towanie umiejêtnoœci prezentacji tekstu poetyckiego,
- podnoszenie kultury ¿ywego s³owa,
- rozbudzenie wra¿liwoœci na piêkno mowy ojczystej,
- popularyzacja utworów literatury polskiej.
2. Warunki uczestnictwa:

a) w konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ dwoje dzieci w wieku 4 - 6 lat 
z przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych z Bia³egostoku,
b) dziecko w czasie konkursu prezentuje jeden dowolny wiersz.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap: eliminacje miejskie organizuje M³odzie¿owy Dom Kultury 
w Bia³ymstoku przy ul. Warszawskiej 79 A, w dniu

Do etapu miejskiego placówka zg³asza dwoje dzieci.

II etap: nagrodzone w eliminacjach miejskich dzieci zostan¹ 
zakwalifikowane do konkursu wojewódzkiego, który organizuje 
w czerwcu Wojewódzki Oœrodek Animacji Kultury w Bia³ymstoku. 
Bli¿szych informacji udziela Iwona Dzierma -  tel. 85  732 79 49.

4. 

5. 

6. 

 
 

 

13 maja 2015 r. 
o godzinie 9.30

4 maja 2015 roku.

15 maja 2015 roku
 godz. 9.30.

.  
Aby zg³osiæ dzieci do konkursu nale¿y wype³niæ formularz zg³oszenia 
on-line, który znajduje siê przy opisie konkursu na stronie: 

 w zak³adce:

termin wysy³ania zg³oszeñ up³ywa

Harmonogram wystêpów eliminacji miejskich bêdzie dostêpny na 
stronie internetowej organizatora. Kolejnoœæ wystêpów ustalana 
bêdzie na podstawie kolejnoœci wp³ywu  zg³oszeñ.

O wynikach konkursu uczestnicy zostan¹ powiadomieni drog¹ 
elektroniczn¹. Wyniki zostan¹ równie¿ umieszczone na stronie 
internetowej MDK.

Nagrody i wyró¿nienia zostan¹ wrêczone laureatom konkursu 
podczas Koncertu Galowego , który odbêdzie siê 
w MDK o

7. Wys³anie zg³oszenia do konkursu jest równoznaczne z uznaniem 
warunków regulaminu oraz zgod¹ na publikacjê danych osobowych 
dziecka i opiekuna w materia³ach dotycz¹cych konkursu.

 

    mdk.bialystok.pl  konkursy -  teatr
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