
 



Szanowni Państwo,  

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza uczniów szkół 

podstawowych i przedszkoli z Krakowa do wzięcia udziału w Konkursie Piosenki 

Zimowej „Na całej połaci śnieg”  
  

ORGANIZATORZY KONKURSU  

• Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego  

  

ADRESACI   

• Uczniowie krakowskich szkół podstawowych i przedszkoli  

 

CELE KONKURSU  

• Popularyzacja piosenek o tematyce zimowej  

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej  

• Doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci i młodzieży  

• Promocja młodych talentów  

  

WARUNKI KONKURSU  

• W konkursie mogą brać udział tylko soliści   

• Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych  

- 6-8 lat  

- 9-11 lat  

- 12-14 lat  

• Główną nagrodą w każdej kategorii jest bezpłatny udział w zajęciach wokalnych 

w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.  

• Każdy wykonawca przygotowuje jeden utwór o tematyce zimowej - prezentacje 

mogą być a capella lub z akompaniamentem: instrumentów muzycznych lub 

podkładu  

- niedopuszczalne są podkłady z nagranym śpiewem  

• Treści utworów muzycznych powinny być dopasowane do wieku dziecka  

• Czas jednego utworu nie może przekroczyć 4 minut  

• Uczestnicy muszą być zgłaszani poprzez szkoły, przedszkola oraz osoby 

indywidualne.  

• Udział w konkursie jest bezpłatny  

  

KRYTERIA OCENY  

• Dobór repertuaru  

• Muzykalność i warunki głosowe wykonawców  

• Dostosowanie utworów do możliwości wokalnych wykonawców  

• Interpretacja i ogólny wyraz z artystyczny  

  



HARMONOGRAM  

• Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane na karcie zgłoszeń (stanowiącej załącznik 

do regulaminu) na adres: konkurs.mdkgal@gmail.com (mail powinien być 

zatytułowany nazwą konkursu „Na całej połaci śnieg”)  

• W przypadku korzystania z podkładu muzycznego prosimy o dołączenie go do maila 

z kartą zgłoszenia   

• Karty zgłoszeń należy wysłać do dnia 13 stycznia 2023 r (prosimy o wypełnienie 

karty drukowanymi literami)  

• Konkurs Piosenki Zimowej odbędzie się dnia 19 stycznia 2023 r. w Filii  

Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57  

Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.30 (szczegółowy harmonogram występów będzie 

dostępny na stronie internetowej MDK – www.mdkgal.edu.pl)    

• Wyniki  konkursu  zostaną  udostępnione  na  stronie 

 internetowej www.mdkgal.edu.pl   

  

UWAGI OGÓLNE  

• Jury w każdej kategorii przyzna NAGRODY, którymi jest bezpłatny udział 

w zajęciach wokalnych w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, 

ul. Beskidzka 30   

Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Garlej, absolwentka Krakowskiej Szkoły Jazzu 

i Muzyki Rozrywkowej, uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu sztuki 

wokalnej • Laureaci otrzymają również pamiątkowe dyplomy i upominki.   

• Sprawy sporne nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie 

organizator  

• Decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna  

• Organizator może zapewnić następujące instrumenty: pianino elektryczne   

• Należy przybyć na konkurs przynajmniej 30 minut przed planowanym występem  

• Rodzice lub opiekunowie uczestnika konkursu wyrażają zgodę  na przetwarzanie 

jego danych osobowych dla celów organizacyjnych oraz  na publikację nazwiska, 

wizerunku i prezentowanych utworów na stronach www i fb organizatorów na 

załączonym formularzu  

• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność  

• Udział w konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu  

• Termin i miejsce spotkania laureatów zostanie podany przez organizatora na stronie 

internetowej po obradach jury  

• Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela – Bożena Partyła, Marlena 

Kruk tel 12 655 07 19 wew. 23 lub 26  
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