
REGULAMIN 

XXX Festiwalu Piosenki Przedszkolaka 

marzec 2023 

 

I. Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 

w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok. 

 

II. Cele konkursu:  

 prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym, 

 rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu, 

 kształtowanie i pogłębianie wrażliwości artystycznej. 

 

III. Warunki konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Białegostoku i powiatu 

białostockiego. Dzieci mogą być zgłaszane do konkursu przez placówkę lub 

indywidualnie przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Jedna placówka może zgłosić 

maksymalnie 3 solistów lub jeden zespół liczący nie więcej niż 6 osób.  

2. Dzieci prezentują jedną dowolnie wybraną piosenkę. 

3. Aby zgłosić dziecko do udziału w konkursie należy do dnia 15 marca 2023 r.: 

 wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy - muzyka. 

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo kopię zgłoszenia będącą 

potwierdzeniem jego wysłania. 

 przesłać drogą elektroniczną nagranie akompaniamentu poprzez internetową 

platformę do darmowej wysyłki plików np. https://wetransfer.com podając adres 

odbiorcy m.szelag@mdk.bialystok.pl. W nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko 

dziecka lub nazwę zespołu. Akompaniament nie może mieć formy pełnego playbacku, 

dopuszczalny jest jedynie podkład instrumentalny. 

4. Festiwal Piosenki Przedszkolaka odbędzie się 23 marca 2023 roku o godzinie 9.30  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79a. 

5. Oceny prezentacji uczestników dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. 

Decyzja jury jest ostateczna. 

6. Kryteria oceny jury: 

 dobór piosenki do wieku i możliwości wokalnych uczestnika oraz jej pamięciowe 

opanowanie, 

 emisja głosu, 

 interpretacja utworu, 

 ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonania, brak nadmiernego i narzuconego 

gestykulowania). 

7. Harmonogram występów oraz wyniki konkursu (zawierające imię, nazwisko, wiek 

uczestnika, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostaną zamieszczone na stronie 

http://www.mdk.bialystok.pl/
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internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres 

mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika. 

Ponadto, w celach porządkowych, w dniu konkursu harmonogram występów zostanie 

wywieszony przed salą widowiskową MDK. 

8. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom konkursu podczas Koncertu 

Galowego 31 marca 2023 roku, o godzinie 9.30 w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. 

9. Opiekunowie laureatów, którzy nie będą mogli być obecni podczas Koncertu Galowego, 

będą mogli odebrać nagrody i wyróżnienia wraz z dyplomami od  31.03.2023 r. 

do 4.05.2023 r., w dni powszednie, w godzinach 9.00-18.00 w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. Istnieje 

możliwość przesłania nagrody na koszt odbiorcy, w tym celu prosimy o kontakt mailowy 

m.szelag@mdk.bialystok.pl. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie pozostaną 

do dyspozycji Organizatora.  

10. Szczegółowych informacji na temat Festiwalu Piosenki Przedszkolaka udziela Magdalena 

Szeląg, Dział Organizacji Imprez, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 

w Białymstoku, tel. 690 832 690, e-mail: m.szelag@mdk.bialystok.pl. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. 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 

oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora i nie 

zgłasza zastrzeżeń.  

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 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. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu - Młodzieżowy Dom 

Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku. 

4. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia 

konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane 

w materiałach dotyczących konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrań (z zaznaczeniem 

imienia i nazwiska wykonawcy), w tym wizerunku uczestnika, na stronie internetowej 

Organizatora i w środkach masowego przekazu w celach promowania imprezy oraz 

kształtowania pozytywnego wizerunku placówki. W związku z powyższym uczestnikom 

nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Sytuacje nieobjęte 

niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została 

zamieszczona na stronie https://mdk.bialystok.pl/index.php/organizacja-

pracy/informacja-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych  
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