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Miko³ajkowa Gala Przedszkolaków 2018

Organizator - M³odzie¿owy Dom Kultury w Bia³ymstoku.

W ramach Gali odbywaj¹ siê konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym 
o tematyce zwi¹zanej z zim¹, œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 
œw. Miko³ajem i Nowym Rokiem:

- konkurs recytatorski,
- konkurs piosenki,
- konkurs plastyczny.

Zg³oszenia do konkursów recytatorskiego i piosenki przyjmujemy drog¹ 
elektroniczn¹ - poprzez wype³nienie formularza on-line, dostêpnego na 
stronie  w zak³adce konkursy 
interdyscyplinarne.
 

 www.mdk.bialystok.pl

Terminarz Konkursów:

28.11.2018 r. - ostateczny termin nadsy³ania prac na konkurs plastyczny,

28.11.2018 r.   - ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ na konkurs 

piosenki, 

5.12.2018 r.   - ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ na konkurs 

recytatorski,

19.12.2018 r. - godz. 9.30 - Miko³ajkowa Gala Przedszkolaków 

(koncert laureatów, otwarcie pokonkursowej wystawy 

plastycznej).

5.12.2018 r.   - godz. 9.30 - konkurs piosenki,

12.12.2018 r. - godz. 9.30 - konkurs recytatorski,

Wskazówki, jak wys³aæ zg³oszenie?

Pomoc

Elektroniczne formularze zg³oszeñ dostêpne s¹ na stronie internetowej 
M³odzie¿owego Domu Kultury w zak³adce konkursów Miko³ajkowej Gali 
Przedszkolaków.

Na stronie www.mdk.bialystok.pl nale¿y wybraæ zak³adkê "konkursy", 
nastêpnie "interdyscyplinarne" i wejœæ w opis konkursów "Miko³ajkowej 
Gali Przedszkolaków" 

Po wejœciu w opis wystarczy klikn¹æ w link do karty zg³oszenia on-line 
dotycz¹cej wybranego konkursu, np.: 

Nastêpnie wystarczy po kolei uzupe³niæ pola formularza zg³oszeniowego 
i wcisn¹æ znajduj¹cy siê na jego koñcu przycisk "przeœlij".

Na podany na pocz¹tku zg³oszenia e-mail, otrzymacie Pañstwo kopiê 
zg³oszenia bêd¹c¹ jednoczeœnie potwierdzeniem zg³oszenia.

W przypadku problemów z wys³aniem zg³oszenia pomocy przy 
wype³nieniu formularza udzielaj¹: 

 

Iwona Dzierma,
Dominika Chojnacka-Jamio³kowska, 

tel. 85 732 79 49.

http://www.mdk.bialystok.pl/index.php/interdyscyplinarne

"formularz zg³oszenia do konkursu piosenki"
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Konkurs Plastyczny  Miko³ajkowej Gali Przedszkolaków 2018
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Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma zasiêg regionalny.

2. Wiek uczestników 3 - 6 lat.

3. Tematyka: zima, Miko³ajki, œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok.

4. Rodzaj pracy: wykonane dowoln¹ technik¹, w dowolnym formacie. 

 Nie mog¹ byæ to prace przestrzenne. Prosimy nie zginaæ prac.

5. Na odwrocie pracy nale¿y podaæ: tytu³ konkursu, imiê i nazwisko, wiek 

wykonawcy, imiê i nazwisko nauczyciela , nazwê i adres placówki (dane opiekuna 

w przypadku zg³oszeñ indywidualnych ). 

6. Prace nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ na adres:

M³odzie¿owy Dom Kultury

ul. Warszawska 79 A

15-201 Bia³ystok

pokój nr 5

7. Termin sk³adania prac: 28.11.2018 r.

8. Oceny prac dokona komisja powo³ana przez Organizatora konkursu.

9. Wyniki konkursu bêd¹ zamieszczone na stronie internetowej MDK oraz 

przes³ane na adres email podany w zg³oszeniu.

10.Wrêczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbêdzie siê 19.12.2018 r. 

o godz. 9.30 podczas Miko³ajkowej Gali Przedszkolaków w M³odzie¿owym 

Domu Kultury w Bia³ymstoku

11. Prace nagrodzone i wyró¿nione przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora. 

Pozosta³e prace mo¿na bêdzie odbieraæ osobiœcie od dnia 19.12.2018 r. do dnia 

31.01.2019 r.

Nazwa i nr placówki, adres, telefon, e-mail:

Imiê i nazwisko nauczyciela/opiekuna:

Wiek autora:

Autor pracy:

Konkurs Plastyczny

Miko³ajkowej 

Gali Przedszkolaków 
1. Organizator  zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w regulaminie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z za³¹cznikami 
nale¿y do Organizatora.

3. Dzieci mog¹ byæ zg³aszane do konkursów przez placówkê lub indywidualnie 
przez rodziców b¹dŸ opiekunów prawnych. W przypadku zg³oszeñ 
indywidualnych nale¿y podaæ kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekunów.

4. Prace oraz prezentacje nie spe³niaj¹ce warunków regulaminów nie bêd¹ 
oceniane.

5. Prace nagrodzone i wyró¿nione przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora. 
Pozosta³e prace mo¿na bêdzie odbieraæ osobiœcie od dnia 19.12.2018 r. 
do dnia 31.01.2019 r.

6. Nagrody i wyró¿nienia nale¿y odebraæ do dnia 31.01.2019 r.
Nieodebrane nagrody pozostaj¹ do dyspozycji Organizatora.

7. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do bezp³atnego publikowania 
w mediach nades³anych prac plastycznych w celach promocyjnych.

8. Z³o¿enie prac i kart zg³oszenia jest równoznaczne z uznaniem warunków 
regulaminów oraz zgod¹ na publikacjê danych osobowych autora, opiekuna 
oraz ich wizerunków w materia³ach dotycz¹cych Miko³ajkowej Gali 
Przedszkolaków.

9. Klauzula informacyjna dotycz¹ca ochrony danych osobowych zosta³a 
zamieszczona na stronie M³odzie¿owego Domu Kultury: 
www.mdk.bialystok.pl

10. Szczegó³owych informacji na temat konkursów udzielaj¹:
?Iwona Dzierma 
?Dominika Chojnacka-Jamio³kowska 

M³odzie¿owy Dom Kultury w Bia³ymstoku
Dzia³ Organizacji Imprez, pok. nr 5

ul.Warszawska 79 A
15-201 Bia³ystok

telefon: 85 732 79 49
www.mdk.bialystok.pl

i.dzierma@mdk.bialystok.pl
d.chojnacka@mdk.bialystok.pl

POSTANOWIENIA KOÑCOWE DO REGULAMINÓW
 KONKURSÓW MIKO£AJKOWEJ GALI PRZEDSZKOLAKÓW
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Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma zasiêg regionalny.

2. Wiek uczestników 3 - 6 lat.

3. Tematyka: zima, Miko³ajki, œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok.

4. Dziecko w czasie konkursu prezentuje jeden dowolny utwór, ka¿da placówka 

mo¿e zg³osiæ do konkursu maksymalnie troje dzieci.

5. Do 5.12.2018 r. nale¿y wype³niæ elektroniczny formularz zg³oszenia znajduj¹cy 

siê na stronie www.mdk.bialystok.pl w zak³adce konkursy interdyscyplinarne 

(wskazówki dotycz¹ce wys³ania zg³oszenia znajduj¹ siê na ostatniej stronie 

regulaminu).

6. Przegl¹d odbêdzie siê w M³odzie¿owym Domu Kultury w Bia³ymstoku w dniu 

12.12.2018 r. o godz. 9.30.

7. Wyniki konkursu bêd¹ zamieszczone na stronie internetowej MDK oraz 

przes³ane na adres email podany w zg³oszeniu.

8. Nagrodzone dzieci zaprezentuj¹ siê ponownie podczas Miko³ajkowej Gali 

Przedszkolaków 19.12.2018 r. o godz. 9.30 w M³odzie¿owym Domu Kultury 

w Bia³ymstoku.

9. Bli¿szych informacji udziela osoba odpowiedzialna za konkurs:

Iwona Dzierma, tel. 85 732 79 49, e-mail: i.dzierma@mdk.bialystok.pl

Konkurs Recytatorski

Miko³ajkowej 

Gali Przedszkolaków 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma zasiêg regionalny.

2. Wiek uczestników 3 - 6 lat.

3. Tematyka: .

4. W konkursie dzieci prezentuj¹ jedn¹, dowolnie wybran¹ piosenkê, ka¿da 

placówka mo¿e zg³osiæ maksymalnie trzech solistów lub 1 zespó³ licz¹cy nie 

wiêcej ni¿ szeœæ osób.

5. Do dnia 28.11.2018 r. nale¿y wype³niæ elektroniczny formularz zg³oszenia 

znajduj¹cy siê na stronie www.mdk.bialystok.pl w zak³adce konkursy 

interdyscyplinarne. 

Nagranie akompaniamentu nale¿y przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: 

d.chojnacka@mdk.bialystok.pl lub dostarczyæ na p³ycie CD/pendrive do siedziby 

M³odzie¿owego Domu Kultury (ul. Warszawska 79a, pok. 5) do 28.11.2018 r.

W nazwie pliku proszê wpisaæ imiê i nazwisko dziecka lub nazwê zespo³u. 

Akompaniament nie mo¿e mieæ formy pe³nego playbacku, dopuszczalny jest 

jedynie podk³ad instrumentalny.

6. Przegl¹d odbêdzie siê 5.12.2018 r. o godz. 9.30 w M³odzie¿owym Domu Kultury 

w Bia³ymstoku.

7. Wyniki konkursu bêd¹ zamieszczone na stronie internetowej MDK oraz 

przes³ane na adres email podany w zg³oszeniu.

8. Nagrodzone dzieci zaprezentuj¹ siê ponownie podczas Miko³ajkowej Gali 

Przedszkolaków, która odbêdzie siê 19.12.2018 r. o godz. 9.30 w M³odzie¿owym 

Domu Kultury w Bia³ymstoku.

10. Bli¿szych informacji udziela osoba odpowiedzialna za konkurs: Dominika 

Chojnacka-Jamio³kowska, , tel. 85 732 79 49.

zima, Miko³ajki, œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok

d.chojnacka@mdk.bialystok.pl

Konkurs Piosenki

Miko³ajkowej 

Gali Przedszkolaków 

mailto:d.chojnacka@mdk.bialystok.pl
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