
               BYDGOSKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA 

SZANOWNI  UCZESTNICY, NAUCZYCIELE !

          W tym roku mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w jubileuszowej edycji

Muzycznej Jesieni. Spotykamy się już po raz 25! Chcielibyśmy, by nasz festiwal odbył się

w tradycyjnej formie w naszej placówce, więc planujemy dwudniowy przegląd zespołów w

MDK1 24-25 listopada 2022r.

Zapraszamy do udziału dzieci  przedszkolne oraz uczniów i  uczennice z klas I-III  szkół

podstawowych.  Czekamy  na  twórcze  aranżacje  taneczne  oraz  ciekawe  wykonania

piosenek  i  wierszy.  Z  okazji  jubileuszu  przygotowaliśmy  dla  Was  aż  pięć  kategorii

konkursowych ! Zachęcamy do udziału we wszystkich.

Do zobaczenia wkrótce! 

        
            ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
ul. K.K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
tel. /52/ 375 53 49, fax. /52/ 345 06 28
www.mdk1.bydgoszcz.pl
e-mail : muzyczna_online@wp.pl   Renata Prugar tel.792 77 80 97

ADRESACI KONKURSU:
Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych

CELE      IMPREZY:     
 rozwijanie kreatywności i wrażliwości dzieci
 promocja dziecięcej twórczości artystycznej
 popularyzacja piosenki, ruchu i tańca jako formy aktywnego wypoczynku,
 rozbudzenie wyobraźni i ciekawości świata przez odpowiednią inscenizację
utworów oraz realizację prac plastycznych i fotograficznych,
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TERMIN     KONKURSU  

 24-25 listopada 2022 r. godz.9.00 przesłuchania konkursowe w MDK1, ocena prac
fotograficznych i plastycznych ;

         
FINAŁ tylko dla zaproszonych laureatów

        2 grudnia 2022 r.  godz. 9.30    

KATEGORIE     KONKURSOWE  :  każdy  uczestnik  może  brać  udział  w  dowolnej  liczbie
kategorii konkursowych wybranych spośród poniższych:

a. WOKALNA:
 solo (1 osoba na scenie) 
 duet (2 osoby na scenie)
 zespół (3 i więcej osób na scenie)

dopuszczalny akompaniament na żywo lub podkład w wersji instrumentalnej   
                                                    

b. TANECZNA: 
 taniec (solo, duet, zespół)
 inscenizacja taneczna (zespół)

uczestnicy prezentują  tylko  jeden taniec  lub  inscenizację  o  dowolnej  tematyce;  czas
występów: solo i duety do 1 min, zespół do 3 minut
   
c.  PLASTYCZNA  :  

„Magiczna liczba” - uczestnicy wykonują pracę plastyczną zawierającą liczbę 25, 
która może w niezwykły sposób przybrać inną formę (np. pojazdu, postaci, 
zwierzęcia itp.). Liczymy na magiczne prace; format A3-A4, dowolna technika, 
dopuszczalne prace przestrzenne, zbiorowe i indywidualne.  Autorzy prac 
nieodpłatnie przenoszą prawa autorskie na Organizatora konkursu oraz przekazują 
mu pracę plastyczną na własność. 

d.  FOTOGRAFICZNA –   zachęcamy do udziału zwłaszcza dzieci szkolne;  
-  konkurs na  najlepsze zdjęcie liczby 25 w dowolnej  scenerii.  Zapraszamy do
przesyłania  własnych fotek ukazujących w obiektywie  „25”.  Liczymy na ciekawe
pomysły. Fotografie można przesłać mailowo, bądź dostarczyć do MDK1.
Fotografie przesłane mailowo muszą być w formacie: JPG, PNG, BMP
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dysponowania  nadesłanym  zdjęciem
konkursowym oraz do jego publikacji, a autor zdjęcia nieodpłatnie przenosi prawa
autorskie na Organizatora konkursu.

e. RECYTATORSKA  :  
„Co mi w duszy gra, recytuję ja”- uczestnicy prezentują z pamięci dowolny utwór
poetycki. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
-  wpłata akredytacji,  przesłanie karty  zgłoszenia oraz oświadczeń e-mailem (według
załączonych   wzorów) oraz jednoczesne  przesłanie pracy plastycznej  i   fotografii  -
osobiście lub drogą pocztową albo na adres mailowy muzyczna_online@wp.pl

         AKREDYTACJA  :  
15 zł za każdego uczestnika, 
płatna na konto PEKAO S.A. 29 1240 6452 1111 0010 4795 2743
tytułem: Muzyczna Jesień 2022- MDK1 
UWAGA: w dniu imprezy w placówce wpłaty nie będą przyjmowane

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ, PRAC PLASTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH 
ORAZ WPŁAT AKREDYTACJI:

do   20      listopada     202  2   r  .  

        KRYTERIA     OCENY     UCZESTNIKÓW:  
➢ ogólny wyraz artystyczny śpiewu, tańca, recytacji, pracy plastycznej i fotografii;
➢ muzykalność i interpretacja utworów 
➢ choreografia, kostium uczestnika
➢ dykcja, ruch
➢ sposób ukazania tematu w pracy plastycznej i fotograficznej
➢ ocena jury jest ostateczna,
➢ wszelkie pytania proszę kierować do Pani Renaty Prugar, tel.792 77 80 97
➢ dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody.

Uczestnicy Festiwalu zezwalają na wykorzystanie ich wizerunku za pomocą fotografii oraz rejestracji 
video w ramach promocji imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
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K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A  KATEGORIA WOKALNA  I TANECZNA
PROSZĘ CZYTELNIE WYPEŁNIĆ  KARTĘ  DRUKOWANYMI  LITERAMI

PIECZĘĆ INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ

IMIONA  I NAZWISKA OPIEKUNÓW 
         ......................................................................................................................................................................

         ......................................................................................................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY opiekuna lub do placówki..................................................................................................

ADRES MAILOWY placówki lub opiekuna grupy ..........................................................................................................

Kategoria WOKALNA zakreślić właściwe   SOLO             DUET              ZESPÓŁ 

Imię i nazwisko wykonawcy,
wykonawców, nazwa zespołu, wiek i

klasa

Piosenka – autor, tytuł

Kategoria TANECZNA - TANIEC zakreślić właściwe   SOLO             DUET              ZESPÓŁ 

Imię i nazwisko wykonawcy,
wykonawców, nazwa zespołu, wiek i

klasa

Taniec –  tytuł, choreografia

Kategoria TANECZNA INSCENIZACJA TANECZNA

Nazwa zespołu, wiek i klasa

Inscenizacja taneczna –  tytuł,
choreografia
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K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A 
KATEGORIA  PLASTYCZNA, FOTOGRAFICZNA  i RECYTATORSKA

PROSZĘ CZYTELNIE WYPEŁNIĆ KARTĘ DRUKOWANYMI LITERAMI

PIECZĘĆ INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ

IMIONA  I NAZWISKA OPIEKUNÓW 
         ......................................................................................................................................................................

         ......................................................................................................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY opiekuna lub do placówki..................................................................................................

ADRES MAILOWY placówki lub opiekuna grupy ..........................................................................................................

Kategoria PLASTYCZNA

Imię i nazwisko autora pracy, wiek i
klasa

--------------------------------------------------------------------------nakleić na odwrocie pracy plastycznej

Kategoria FOTOGRAFICZNA

Imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek i
klasa

Tytuł zdjęcia.

Kategoria RECYTATORSKA

Imię i nazwisko dziecka, wiek i klasa

Tytuł wiersza i autor.
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O Ś W I A D C Z E N I E  

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

         

           Oś�wiadczam, ze zgodnie z uśtawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych ośobowych w śprawie ochrony ośo� b

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych wyrazam

zgodę na  nieodpłatne  przetwarzanie przez  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  w Bydgoszczy  danych ośobowych, w tym

wizerunku  mojego  dziecka........................................................................................................................  w  celu  podejmowania  działan�

edukacyjnych placo� wki, przeprowadzenia konkurśu XXV MUZYCZNA JESIEN2 , promocji ośiągnięc�  i utrwalania pozytywnego

wizerunku  MDK-1,  w  śzczego� lnoś�ci  poprzez  zamieśzczanie  informacji  na  jej  śtronie  internetowej,  na  Facebooku  oraz

realizacji innych działan�  oś�wiatowych, kulturalnych czy edukacyjnych.

        

Bydgośzcz, dnia ….......….......…….........…………………………………………………….

Podpiś Rodzica/ Prawnego Opiekuna ucześtnika konkurśu

O Ś W I A D C Z E N I E  

DYREKCJI  PRZEDSZKOLA / SZKOŁY 

               Oś�wiadczam, ze zgodnie z uśtawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych ośobowych w  śprawie ochrony ośo� b 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych Dyrekcja 

( przedśzkola/ śzkoły)............................................ …................................................... wyraza zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez 

Młodzieżowy Dom Kultury  nr 1 w Bydgoszczy danych ośobowych, w tym wizerunku dzieci biorących udział w konkurśie w 

celu podejmowania działan�  edukacyjnych, przeprowadzenia konkurśu XXV MUZYCZNA JESIEN2 , promocji ośiągnięc� i 

utrwalania pozytywnego wizerunku MDK-1, w śzczego� lnoś�ci poprzez zamieśzczanie informacji na jej śtronie internetowej, 

na Facebooku  oraz realizacji innych działan�  oś�wiatowych, kulturalnych czy edukacyjnych.

        Bydgośzcz, dnia ….….......….......…….........…………………………………………………….
Podpiś i pieczątka  Dyrekcji  przedśzkola/ śzkoły
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