
80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI I PIOSENEK WOJENNYCH

Szanowni Państwo, 
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie 
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wokalnym organizowanym 
w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

I.    ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie

II.    ADRESACI : 
Uczniowie krakowskich szkół podstawowych 

III.   CELE KONKURSU:

• wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia 
poprzez formy aktywności artystycznej

• pogłębienie wiedzy o czasach wojny i okupacji

• popularyzacja pieśni i piosenek o charakterze patriotycznym 
związanych z okresem II wojny światowej

• rozwijanie wrażliwości estetycznej

• doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży

• promocja młodych talentów

IV.   WARUNKI KONKURSU

1.  W konkursie mogą brać udział :

• soliści po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrz placówki – 
maksymalnie trzy osoby ze szkoły 

• zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 

• chóry 

w następujących kategoriach wiekowych: 
• klasy 0 - IV

• klasy V - VIII

W wypadku zespołów i chórów o kategorii wiekowej decyduje 
wiek większości członków zespołu.

2.  Każdy wykonawca lub zespół przygotowuje jeden utwór - 
związany z okresem II Wojny Światowej - może być zarówno 
tradycyjny, jak i współczesny.

• prezentacje wokalne mogą być wykonane a’capella lub  
z akompaniamentem instrumentów muzycznych 
albo podkładu muzycznego

• niedopuszczalne są podkłady z nagranym śpiewem 

3.   Kryteria oceny konkursu wokalnego:

• dobór repertuaru -  premiowane będą utwory rzadko 
prezentowane i oryginalne 

• muzykalność i warunki głosowe wykonawców

• dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców 

• interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny



4.   Harmonogram 

• zgłoszenia do konkursu wokalnego przyjmowane będą 
na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do regulaminu 
do dnia 26 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: 
imprezy@mdk.internetdsl.pl lub faxem 12 4255223

• konkurs pieśni i piosenek patriotycznych odbędzie się w dniu
9 maja 2019 (czwartek) w Młodzieżowym Domu Kultury 
ul. Beskidzka 30. Rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00

• szczegółowy harmonogram występu dostępny będzie 
na stronie MDK www.mdkgal.edu.pl od dnia 7 maja 2019 r.

• wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 14 maja 2019 r.

Przegląd ma charakter konkursowy – werdykt jury jest ostateczny
i niepodważalny.

UWAGI OGÓLNE:

• udział w konkursie jest bezpłatny
• kolejność występów ustala organizator
• impreza będzie fotografowana
• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje 
rozstrzyga ostatecznie organizator
• Pytania w sprawie konkursu - Bożena Partyła 
tel. 12 655 07 19 wew.22, e-mail:  imprezy@mdk.internetdsl.pl
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