REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
„The Voice of Bajkowa Łąka”
Konkurs Piosenki Dziecięcej jest formą zamkniętą skierowana do dzieci w wieku
przedszkolnym 3-7 lat z Przedszkola Publicznego Nr 10. Naszym założeniem jest
popularyzacja piosenki dziecięcej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja
umiejętności artystycznych przedszkolaków
oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.

Nazwa konkursu:
Konkurs wokalny: „The Voice od Bajkowa Łąka”.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 10 – osoba odpowiedzialna:
mgr Joanna Malinowska
Termin Konkursu:


Od 18.05.2021r. do 14.06.2021r.

Cele:






rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,
rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,
pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki;
prezentacja umiejętności przedszkolaków,

Warunki uczestnictwa








W festiwalu biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat);
Do uczestnictwa zapraszamy solistów bądź rodzeństwa
Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut;
W konkursie prezentowana może być jedna wybrana piosenka.
Mile widziany będzie układ sceniczny, ciekawy strój, dodatkowe akcesoria mogące
uatrakcyjnić występ.
Utwór dzieci wykonują a’capella lub z przygotowanym akompaniamentem bądź
podkładem muzycznym;
Nagrania na CD lub innym nośniku należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz
nazwą grupy.

UWAGA organizacyjna:
Nagranie muzyczne na płycie CD, lub innym nośniku danych należy dostarczyć do sali
grupy pszczółek ( parter wejście po lewej stronie od głównych drzwi)

Kryteria oceny jury:


atrakcyjność repertuaru



ciekawa interpretacja utworu



poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe)



muzykalność i warunki głosowe



ogólne wrażenia artystyczne



Kategorie wiekowe
- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5,6,7 lat

Nagrody:



Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje dyplom uczestnictwa;
Jury przyzna 1,2,3 miejsce w adekwatnej kategorii wiekowej

8. Terminarz:
Zgłoszenia na załączonej karcie uczestnictwa* należy dostarczyć wraz z nagraniem do dnia
14.06.2021 do Sali grupy Pszczółek.
Po wyznaczonym terminie nie dokonujemy ewentualnych zmian.

Wszystkim uczestnikom konkursu
życzymy miłej zabawy !

Karta zgłoszenia uczestników Konkursu Piosenki Dziecięcej
Imię i nazwisko dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
Prezentowane utwór:
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i w/w dziecka dla potrzeb konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

 Wyrażam zgodę na udostępnienie na stronie internetowej Przedszkola Publicznego
nr 10 nagrania z występu mojego dziecka.

………………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis
rodzica / opiekuna prawnego / nauczyciela prowadzącego (*)

