
IV Moniecki Festiwal Piosenki Dziecięcej
Na powitanie wiosny

20.03.2021 (sobota) godz. 9:00
miejsce przeprowadzenia konkursu:

Mediateka w Mońkach
Regulamin
1. Organizator

Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, 19 - 100 Mońki
Biblioteka Publiczna w Mońkach

2. Współorganizator
Starostwo Powiatowe w Mońkach

3. Patronat Honorowy
Burmistrz Moniek - Zbigniew Karwowski

4. Postanowienia wstępne
a) IV Moniecki Festiwal Piosenki Dziecięcej Na powitanie wiosny nie ma charakteru

konkursowego, najważniejsza jest radość śpiewania, muzykowania oraz możliwość
autoprezentacji dzieci;

b) W Festiwalu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy powiatu monieckiego;
c) Każde dziecko otrzyma dyplom uczestnictwa i upominek;
d) 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.

5. 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.

6. 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;

b) Dopuszcza się wykonanie utworów z własnym akompaniamentem lub
z podkładem muzyczny. Organizatorzy zapewniają sprzęt audio (mikrofony,
nagłośnienie).



7. 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, podkład

muzyczny w formacie mp3 (nie dotyczy osób, które wykonują program
z akompaniamentem "na żywo" lub a capella) oraz zgodę RODO na adres:
konkurs@kulturamonki.pl.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 17 marca 2021 r.
Karty zgłoszenia dostępne są na stronie www.kulturamonki.pl

c) Udział w Festiwalu jest zwolniony od opłat, uczestnicy przybywają na własny koszt;
d) Rodzice/ opiekunowie uczestników są zobowiązani towarzyszyć im przez cały czas

trwania imprezy;
e) Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na

publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach określonych
przez Organizatora;

f) Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz kolejność zostaną
zamieszczone na stronie www.kulturamonki.pl najpóźniej 19.03.2021 r.

g) Ze względu na sytuację pandemiczną spowodowaną COVID-19 uczestnicy
podzieleni na kategorie wiekowe występują w następujących godzinach:
09:00 - 10.00 - Grupy Przedszkolne
10.30 - 11.30 - kl. I - III Szkoły Podstawowe
12.00 - 13.00 - kl. I - IV - VI Szkoły Podstawowe
13.30 - 14.00 - kl. I - VII - VIII Szkoły Podstawowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników prosimy
o zastosowanie się do przestrzegania zasad higieny: zachowywanie bezpiecznej
odległości, maseczka, dezynfekcja rąk.

Zastrzega się prawo do zmiany godzin występów w zależności od ilości
uczestników w danej grupie wiekowej, o czym poinformujemy wraz z kolejnością
występów na stronie www.kulturamonki.pl w dniu 19.03.2021 r.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny:
Izabela Kłubowicz - instr. MOK - tel. 885 687 938

http://www.kulturamonki.pl/
http://www.kulturamonki.pl/
http://www.kulturamonki.pl/

