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1. ORGANIZATOR:
M³odzie¿owy Dom Kultury im. K. I. Ga³czyñskiego
Kraków, ul. Beskidzka 30
Do udzia³u w konkursie zapraszamy grupy taneczne, wokalne i teatralne 
dzia³aj¹ce w szko³ach podstawowych.

2. CELE PRZEGL¥DU:
    • umo¿liwienie prezentacji osi¹gniêæ artystycznych
    • porównanie w³asnych osi¹gniêæ z osi¹gniêciami kolegów
    • mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ
 
3. FORMY UCZESTNICTWA:
TEATR: dramatyczny, poetycki, kabaret i inne formy teatralne 

(z wyj¹tkiem recytatorskich)
UWAGA! Czas prezentacji – maksymalnie 15-20 minut.

MUZYKA: zespo³owe formy wokalne, instrumentalne, 
wokalno-instrumentalne (zespo³y, rozœpiewane klasy 
– z wy³¹czeniem solistów). 
Zespo³y prezentuj¹ po dwa utwory.

TANIEC: zespo³owe formy tañca - nowoczesnego, klasycznego, 
wspó³czesnego i inne.
Czas prezentacji – maksymalnie 5 minut.

Oczekujemy i¿ autorami prezentowanych uk³adów tanecznych bêd¹ 
opiekunowie zespo³u.

P³yty CD lub inne noœniki z muzyk¹ nale¿y przekazaæ akustykowi 
przed rozpoczêciem przegl¹du.  

4. KRYTERIA OCENY:
 FORMY TEATRALNE

•   dobór repertuaru (dostosowanie scenariusza do
      mo¿liwoœci wykonawczych uczniów)
•    re¿yseria przedstawienia
•    dykcja i emisja g³osu

 FORMY MUZYCZNE
•    dobór repertuaru do mo¿liwoœci wokalnych wykonawców
•    emisja g³osu, technika wykonania
•    ogólny wyraz artystyczny

 FORMY TANECZNE
•    poziom trudnoœci uk³adów
•    choreogra€a
•    technika tañca
•    ogólne wra¿enie artystyczne, dobór muzyki

UWAGA!
    Przegl¹d ma charakter konkursowy:  
    • ocenie podlegaj¹ tylko formy zespo³owe. 
    • werdykt jury jest ostateczny i niepodwa¿alny.

5. TERMINY:
FORMY MUZYCZNE - 29.03.2017r. (œroda) godz. 09.30
FORMY TANECZNE  - 31.03.2017r. (pi¹tek) godz. 10.00 
FORMY TEATRALNE  -   7.04.2017r. (pi¹tek) godz. 09.00

ZG£OSZENIA UDZIA£U:
Formy muzyczne i taneczne – do 21.03.2017 r.
Formy teatralne – do dnia 27.03.2017 r.

Zg³oszenia przyjmujemy wg wzoru na za³¹czonych KARTACH ZG£OSZEÑ 
na adres e-mailowy: imprezy@mdk.internetdsl.pl 
lub faxem na nr: 12 425 52 23 

INFORMACJI SZCZEGÓ£OWYCH na temat Przegl¹du udziela: 
Bo¿ena Party³a - tel. 12 655-07-19 wew. 22 lub 12 425-52-23

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczenia: 

„Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29. VIII 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami”. 


