


Szanowni Państwo,  

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na montaż słowno – muzyczny 

pn. „Ta wyśniona, wymarzona…” organizowanym w 100- lecie odzyskania niepodległości. 

 

I. ORGANIZATOR 

Młodzieżowy Dom Kultury im .K. I. Gałczyńskiego, Kraków, ul. Beskidzka 30 

 

II. CELE KONKURSU 

 Uczczenie 100- lecia odzyskania prze Polskę niepodległości 

 Popularyzacja polskiej poezji  i pieśni o tematyce patriotycznej 

 Wzbudzenie zainteresowania narodową literaturą i sztuką 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży 

 Promowanie młodych talentów 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych klasy IV – VIII 

województwa małopolskiego 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnicy konkursu przygotowują montaż utworów poezji i  pieśni o tematyce 

patriotycznej.  

Czas montażu nie może przekroczyć 15 – 20 minut. 

 

Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów niniejszego 

konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

V. KRYTERIA OCENY 

 Dobór repertuaru w szczególności sięgnięcie po mniej znane pieśni i wiersze 

patriotyczne 

 Dostosowanie repertuaru do możliwości wykonawców 

 Ogólny wyraz artystyczny 

 Dykcja i emisja głosu 

 Harmonijne połączenie tekstów mówionych i śpiewanych 

  

WERDYKT JURY JEST OSTATECZNY I NIEPODWAZALNY 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN 

Konkurs odbędzie się dnia 15 listopada 2018r  o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu 

Kultury, ul. Beskidzka 30 

Zgłoszenia należy przesłać na adres: imprezy@mdk.internetdsl.pl lub wysłać faksem 

12 425 52 23 do dnia 5 listopada 2018r 

( KARTA ZGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU) 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PREZENTACJI DOSTĘPNY BĘDZIE OD 

DNIA 8 listopada NA STRONIE www.mdkgal.edu.pl  

Kolejność występu ustala organizator. 

 

Informacji szczegółowych na temat konkursu udziela Bożena Partyła tel. 12 655 07 19 

wew.22 

mailto:imprezy@mdk.internetdsl.pl
http://www.mdkgal.edu.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA 

MONTAŻ SŁOWNO – MUZYCZNY „ TA WYŚNIONA ,WYMARZONA…” 

 

Nazwa, adres, telefon, e-mail 

placówki…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna  (telefon, adres mailowy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............. 

Wykonawcy – nazwa zespołu  ( ilość 

osób)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł prezentacji 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Autor 

scenariusza………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Czas trwania………………………………………………………………………………….. 

Wymagania techniczne 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

UWAGA! 

Maksymalny czas na montaż na scenie – 5 min. 


