
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  

V edycji Konkursu Piosenki Angielskiej 

”My English Song” 

MDK, 4 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 

 

I. ORGANIZATOR  

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

 

II. CELE KONKURSU: 

 promowanie nauki języka angielskiego wśród najmłodszych, 

 umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności językowych  

i wokalnych. 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, z przedszkoli, klas „0” 

szkół podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego i placówek 

kultury miasta Białegostoku. 

2. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 3 solistów i 2 zespoły  

z jednej placówki. 

3. Zespół może liczyć nie więcej niż 5 osób.  

4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim.  

5. Soliści i zespoły mogą śpiewać a’capella, z akompaniamentem na żywo 

(instrument własny, pianino MDK), ze ścieżką dźwiękową na nośniku 

elektronicznym (w formacie MP3 na płycie CD lub pendrive).  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia (jedna 

placówka zgłasza solistów i zespoły na jednej karcie zgłoszenia) oraz 

podkładu muzycznego na płycie CD lub innym nośniku, które należy 

umieścić w kopercie opatrzonej nazwiskiem wykonawcy, nazwą, adresem  

i telefonem placówki, z dopiskiem na kopercie ”My English Song”.  

W przypadku kilku nośników prosimy o dokładne opisanie każdego z nich. 

7. Niedostarczenie podkładu muzycznego we wskazanym terminie 

spowoduje niedopuszczenie uczestnika do udziału w konkursie. 

8. Kartę i podkład należy dostarczyć do 22 marca 2019 r., do 

Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Warszawska 79 A, 15-201 Białystok 



lub elektronicznie, jako załączniki (karta zgłoszenia w formacie doc., plik 

muzyczny w formacie MP3) na adres: e.kazmierczyk@mdk.bialystok.pl,  

z dopiskiem w temacie np.: „PS nr 27 My English Song”. 

Regulamin i karta do pobrania na stronie: www.mdk.bialystok.pl 

9. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę akustyczną, mikrofony, pianino.  

 

IV. KRYTERIA OCENY:  

1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się: 

nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel muzyki, aktor – instruktor 

teatralny. 

2. Jury będzie oceniać stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, 

muzykalność), poprawność językową, interpretację prezentowanych 

utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. Jury dokona oceny prezentacji w kategoriach: soliści, zespoły. 

4. Werdykt Jury jest niepodważalny. 

 

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

1. Konkurs odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 4 kwietnia 2019 r.  

o godz. 9.30. 

Harmonogram występów oraz wyniki konkursu (zawierające imię, 

nazwisko, wiek uczestnika, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz 

przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna i placówki 

zgłaszającej uczestnika. Ponadto w dniu konkursu harmonogram występów 

zostanie wywieszony przed salą widowiskową MDK w celach 

porządkowych. 

2. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela 

lub opiekuna prawnego). 

3. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza,  

iż posiada niezbędną dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka  

w konkursie (w tym: zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka  

w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka) oraz oświadcza, 

że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin i nie zgłasza zastrzeżeń.  

4. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem 

warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych 

osobowych autora i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach 

dotyczących konkursu – w tym na stronie internetowej Organizatora oraz  

w środkach masowego przekazu. 

5. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu 

przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród  

i wyróżnień) oraz publikowane w materiałach dotyczących konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań, 

w tym wizerunku uczestnika i opiekuna, na stronie internetowej 

Organizatora i w środkach masowego przekazu w celach promowania 

imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku placówki.  

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

została zamieszczona na stronie www.mdk.bialystok.pl 

8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela codziennie  

Dział Organizacji Imprez MDK oraz Magdalena Koniuch – nauczyciel 

języka angielskiego MDK, tel. (85) 732-79-49 w dniach: wtorki w godz. 

15.30-18.30, czwartki w godz. 15.30-17.30, piątki 16.30 -19.00 oraz soboty  

w godz. 9.00-13.30. 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 


