
 

 



 

Regulamin Konkursu Wokalnego pt .”Na krakowską nutę” ONLINE 
 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie 

piosenki o Krakowie pt. „ Na krakowską nutę” ONLINE 

  

1. Organizator konkursu 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego  

 

2. Adresaci 

Dzieci z krakowskich przedszkoli w następujących kategoriach wiekowych 

- 3 – 4 latki soliści 

- 3 – 4 latki zespoły 

- 5 – 6 latki soliści 

- 5 – 6 latki zespoły 

 

3. Cele konkursu 

- pobudzenia aktywności muzycznej 

- promowanie piosenek o tematyce krakowskiej 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej 

- promocja młodych talentów 

 

4.  Warunki uczestnictwa 

- w konkursie mogą wziąć udział zarówno soliści jak i zespoły przedszkolne 

- każdy uczestnik (zespół) przygotowuje jeden utwór tematycznie związany z Krakowem  

(a capella lub z podkładem muzycznym – podkłady z nagranym śpiewem  

są niedopuszczalne) 

- nagranie może być realizowane powszechnie dostępnym sprzętem ( telefon , kamera, tablet) 

rejestrującym obraz i dźwięk w układzie poziomym 

 

5. Kryteria oceny 

- dobór repertuaru 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

- dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców 

- interpretacja i ogólny wyraz artystyczny 

 

6. Harmonogram 

- nagrania należy przesłać do dnia 19 marca 2021 na adres e-mail : mdkgal@gmail.com  

lub za pomocą serwisu: www.wetransfer.com  

- mail powinien być zatytułowany nazwą konkursu: Na krakowską nutę 

- wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.mdkgal.edu.pl , tam też zostanie 

umieszczona informacja o terminie spotkania laureatów - sala widowiskowa MDK, 

 ul Beskidzka 30  (w reżimie sanitarnym) 

 

7. Uwagi ogólne 

- każdy uczestnik konkursu ma obowiazek przesłać do organizatora wypełnioną KARTĘ 

ZGŁOSZENIA oraz ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(opiekunowie zespołów przesyłają tylko zgodę na publikację wizerunku grupy) 

- decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna 

- sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator 

- zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

- laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki 

- szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Bożena Partyła  - e – mail 

bozena.partyla@mdkgal.edu.pl lub tel. 12 655 07 19 wew. 26  
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