Regulamin miejskiego konkursu
kolęd i pastorałek

„Kolęda Malucha”
szkoły podstawowe - kl. I-III
12.12.2019, godz. 9.00

Organizatorzy:





Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Królowej Jadwigi w Białymstoku
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
w polskiej rodzinie oraz rozwijanie talentów muzycznych dzieci.
Forma konkursu:
 W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne do 3 osób.
 Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów uczących się w szkołach
podstawowych (niemuzycznych).
 Uczestnicy przygotowują jeden utwór – kolędę lub pastorałkę.
 Utwory mogą być wykonane z akompaniamentem dowolnych instrumentów.
lub z podkładem muzycznym (półplayback). Organizator zapewnia pianino.
Kategoria wiekowa: szkoły podstawowe - klasy I–III
Jury oceniać będzie:
- dykcję,
- muzykalność,
- poczucie rytmu,
- czystość wykonania,
- dobór repertuaru i podkładu muzycznego do możliwości głosowych wykonawcy,
- poprawność repertuaru (utwór będący zgodny z definicją kolędy lub pastorałki),
- ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Termin i miejsce imprezy: 12 grudnia 2019 roku, godz. 9.00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
Warunki uczestnictwa:
 Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 5 grudnia 2019 roku wypełnić
elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla zespołów i solistów znajdujący się
na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl – zakładka „konkursy muzyka”.

 Nagranie podkładu należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl lub dostarczyć na płycie CD, pendrive
(osobiście lub pocztą) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska
79A, 15-201 Białystok (pok. 5) do dnia 5 grudnia 2019 roku.
W nazwie pliku proszę wpisać: nazwę szkoły, imię i nazwisko uczestnika lub
nazwę zespołu oraz tytuł utworu, np.: „SP19-Jan Kowalski-Cicha noc”.
 W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zamknięcia formularza przed 5 grudnia.
 Harmonogram występów oraz wyniki konkursu (zawierające imię, nazwisko,
wiek uczestnika, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostaną zamieszczone
na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłane na podany
w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika.
Ponadto w dniu konkursu harmonogram występów zostanie wywieszony przed
salą widowiskową MDK w celach porządkowych.
 Wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu po zakończeniu obrad jury.
Nagrody:
 Zostaną przyznane I, II , III miejsca i wyróżnienia w kategoriach: solista i zespół.
 Występujący otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub
opiekuna prawnego).
2. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada
niezbędną dokumentację, umożliwiającą udział uczestnika w konkursie
(w tym: zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika) oraz oświadcza, że zapoznał się
i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na
stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku i nie zgłasza
zastrzeżeń.
3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację
danych osobowych uczestnika i opiekuna oraz ich wizerunków
w materiałach dotyczących konkursu na stronach internetowych Organizatorów
oraz w środkach masowego przekazu.
4. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku.
5. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu
przeprowadzenia konkursu oraz publikowane w materiałach dotyczących
konkursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań
(z zaznaczeniem imienia i nazwiska wykonawcy), w tym wizerunku uczestnika
i opiekuna, na stronach internetowych Organizatorów i w środkach masowego
przekazu w celach promowania konkursu oraz kształtowania pozytywnego
wizerunku placówki. W związku z powyższym uczestnikom nie przysługuje żadne
wynagrodzenie.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
10. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają Zuzanna Butkiewicz,
Elżbieta Kaźmierczyk, tel. 85 732 79 49, Dział Organizacji Imprez
Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została
zamieszczona na stronie www.mdk.bialystok.pl .

