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Moniecki Festiwal Piosenki Dziecięcej

Na powitanie wiosny

kwiecień 2021

Regulamin

1. Organizator

Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, 19 - 100 Mońki

Mediateka w Mońkach?

2. Postanowienia wstępne:

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19

postanowiliśmy zmienić formułę festiwalu na przesłuchania

konkursowe.

Konkurs odbędzie się on-line.

a) IV Moniecki Festiwal Piosenki Dziecięcej Na powitanie wiosny ma

charakter konkursowy;

b) W Festiwalu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy powiatu

monieckiego;

c) Każde dziecko otrzyma dyplom uczestnictwa;



e) Dzieci, które wykażą się szczególną wrażliwością muzyczną oraz

zaprezentują wysokie wartości artystyczne będą miały możliwość

prezentowania się podczas różnorodnych imprez organizowanych przez

Moniecki Ośrodek Kultury.

2. Przedmiot i cele Festiwalu:

a) Przedmiotem Festiwalu są piosenki dziecięce różnych kompozytorów

i wykonawców

UWAGA!!! Przedmiotem Festiwalu są piosenki o różnorodnej tematyce,

nie tylko o wiośnie;

b) Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów,

popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku przedszkolnym i

szkoły podstawowej, konfrontacja umiejętności i dokonań artystycznych

dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, rozbudzenie aktywności

muzycznej młodych ludzi, stworzenie możliwości autoprezentacji.

3. Repertuar

a) Każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolny utwór z dziecięcej

literatury muzycznej z podkładem muzycznym lub a capella; należy

zwrócić uwagę, by utwór prezentowany przez dziecko był adekwatny do

wieku oraz możliwości wykonawczych;



a) Dopuszcza się wykonanie utworów z własnym akompaniamentem lub

z podkładem muzycznym.

4. Zasady uczestnictwa w Festiwalu

a) W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym i

szkoły podstawowej, zamieszkałe na terenie powiatu monieckiego;

b) Aby wziąć udział w Festiwalu, należy przesłać wypełnioną kartę

zgłoszeniową, nagranie prezentowanej piosenki poprzez aplikację We

Transwer oraz zgodę RODO na adres: konkurs@kulturamonki.pl.

Zadaniem konkursowym jest nagranie piosenki w formie wideo w

formacie mp4, zawierającego obraz i dźwięk. Prosimy o zwrócenie

uwagi na jakość nagrania!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 27.04.2021r.

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.kulturamonki.pl

c) Udział w Festiwalu jest zwolniony od opłat;

d) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z

1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w celach związanych z Konkursem.

e) konkurs przeznaczony jest dla solistów w wieku przedszkolnym i

szkolnym;

f) konkurs przebiega w następujących kategoriach wiekowych:

I - dzieci w wieku przedszkolnym;

mailto:konkurs@kulturamonki.pl
http://www.kulturamonki.pl/


II- dzieci z kl. I- III szkoły podstawowej;

III- dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej;

IV- młodzież z kl. VII- VIII szkoły podstawowej.

g) W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróznienia;

h) Do oceny wykonań zostanie powołane jury,

h) Ze względu na formę on-line wyniki konkursu zostaną ogłoszone

10 maja 2021.

5. Kryteria oceny wykonawców:

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:

- intonację i warunki głosowe

- dykcję

- interpretację

- ogólny wyraz artystyczny

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny

pod nr. tel. 885687938- Izabela Kłubowicz w godz. 15.00-18.00

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!


