
Regulamin konkursu
piosenek ze starego �piewnika

 Rodzina
Tralaliñskich

1. Konkurs ma na celu roz�piewanie dzieci
m³odszych, a tak¿e przypomnienie im
piosenek �piewanych przez prababcie,
babcie i mamy.

2. W konkursie mog¹ braæ udzia³ dzieci
w wieku 4 - 6 lat.

3. Dzieci prezentuj¹ jedn¹ piosenkê polsk¹
znan¹ od wielu lat. Mo¿e to byæ
popularny przebój lub piosenka
pochodz¹ca z repertuaru dzieciêcego,
ludowego, harcerskiego itp.

4. Uczestnicy bêd¹ wystêpowaæ
w dwóch kategoriach:
� soli�ci
� zespo³y wokalne.
Zespo³em mo¿e byæ ca³a grupa
przedszkolna.

5. Ka¿de przedszkole mo¿e zg³osiæ do
konkursu maksymalnie troje solistów
i dwa zespo³y wokalne.

6. Konkurs odbêdzie siê
10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00
w M³odzie¿owym Domu Kultury,
Kraków, ul. Beskidzka 30.
W przypadku du¿ej liczby zg³oszeñ
zostanie ustalony dodatkowy termin.
Prosimy o przygotowanie
akompaniamentu na p³ycie CD
w formacie audio (o ile nie bêdzie
akompaniamentu "na ¿ywo").
P³yty proszê przynie�æ przynajmniej 15
minut przed rozpoczêciem konkursu i
przekazaæ akustykowi.

7. Jury oceniaæ bêdzie: dobór repertuaru,
poziom wykonania, ogólny wyraz
artystyczny, jako�æ wykonania
piosenki bez uwzglêdnienia
choreografii czy strojów.

8. Dodatkowe informacje:
Danuta Czopik � tel. 12 658 37 94
(pon, �roda 10.00 - 14.00,  pi¹tek 12.00-16.00).

9. Prosimy o wype³nienie za³¹czonej
KARTY ZG£OSZENIA
i przes³anie poczt¹ na adres:
M³odzie¿owy Dom Kultury,
30-619 Kraków, ul. Beskidzka 30,

faksem na nr: 12 425 52 23

lub mailowo na adres:
nawrzosach@mdk.internetdsl.pl

do dnia 30 marca 2015r.
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1. Imiê i nazwisko / Grupa / Wiek dzieci

2. Przedszkole/szko³a

3. Liczba uczestników

4. Adres z kodem pocztowym i nr telefonu

5. Repertuar wykonywany - piosenka

Tytu³

Czas wykonania

6. Imiê i nazwisko nauczyciela - opiekuna

 7. Telefon
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