
BYDGOSKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA 

SZANOWNI UCZESTNICY, NAUCZYCIELE !

          Spotykamy się już po raz 23. W  tym roku rzeczywistość wymusza na nas 

wprowadzenie zmian w regulaminie. Dotyczą one prezentacji konkursowych. Tegoroczne 

występy (soliści , duety, zespoły, taniec) będą oceniane on-line. Prezentacje muszą  być 

wcześniej nagrane i przesłane do nas w sposób elektroniczny.

Ponadto  z  okazji  „Dnia  kapusty  na  Kapuściskach” dodajemy  dwie  nowe  kategorie

konkursowe: plastyczną i fotograficzną. Zapraszamy do udziału!

        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,

TERMIN   OBRAD JURY
      27 listopada 2020 godz.9.00  obrady jury,  przesłuchania konkursowe wcześniej

nadesłanych prezentacji, ocena prac fotograficznych i plastycznych

           FINAŁ
        4 grudnia 2020 godz. 10.00  w MDK1; finał tylko dla zaproszonych laureatów  

oraz w obostrzeniach epidemicznych obowiązujących w danym dniu,

KATEGORIE     KONKURSOWE: 
każdy uczestnik może brać udział w dowolnej liczbie kategorii konkursowych wybranych
spośród poniższych:
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a. WOKALNA:
 solo (1 osoba na scenie) 
 duet (2 osoby na scenie)
 zespół (3 i więcej osób na scenie)

    Na przesłanym nagraniu konkursowym w formacie mp4 uczestnicy prezentują  tylko 
jedną piosenkę o dowolnej tematyce (dopuszczalny akompaniament na żywo lub podkład 
w wersji instrumentalnej).    

                                                    
b. TANECZNA: 

 taniec (solo, duet, zespół)
 inscenizacja taneczna (zespół)

  Na przesłanym nagraniu (mp4) uczestnicy prezentują tylko jeden taniec lub inscenizację
o dowolnej tematyce; czas występów: solo i duety do 1 min, zespół do 3 minut;
   
c. PLASTYCZNA  :

„KAPUŚCISKA NA WESOŁO” - uczestnicy wykonują pracę plastyczną w formacie 
A3-A4, dowolną techniką, dopuszczalne prace przestrzenne, zbiorowe i 
indywidualne. Zachęcamy do pokazania różnorodnych wizji kapusty :-) Autorzy prac
nieodpłatnie przenoszą prawa autorskie na Organizatora konkursu oraz przekazują 
mu pracę plastyczną na własność. 

d.  FOTOGRAFICZNA  :
„KAPUŚCISKA OCZAMI DZIECKA” - uczestnicy przesyłają fotografię swojej osoby
w  dowolnym  ciekawym  miejscu  na  Kapuściskach  (np.  w  parku,  lesie,  przed
budynkami lub wewnątrz); format: 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.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie karty zgłoszenia oraz oświadczeń e-mailem (według załączonych  wzorów)
oraz jednoczesne przesłanie pracy plastycznej (osobiście lub drogą pocztową), 
fotografii (na adres mailowy muzyczna_online@wp.pl) lub nagrania występu 
konkursowego poprzez stronę https://wetransfer.com  na adres mailowy 
m  uzyczna_online@wp.pl

Termin przesyłania zgłoszeń, nagrań, prac plastycznych i fotografii:
do 25   listopada     2020 r  .

        KRYTERIA     OCENY     UCZESTNIKÓW:
➢ ogólny wyraz artystyczny śpiewu, tańca, pracy plastycznej i fotografii;
➢ muzykalność i interpretacja utworów 
➢ choreografia, kostium uczestnika
➢ dykcja, ruch
➢ ukazanie tematu Kapuścisk w pracy plastycznej i fotograficznej
➢ ocena jury jest ostateczna,
➢ wszelkie pytania proszę kierować do Pani Renaty Prugar,
➢ 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  I FOTOGRAFICZNA

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

OPIS  ZDJĘCIA.  Szczegółowa
lokalizacja miejsca na osiedlu.
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O Ś W I A D C Z E N I E  

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

         

           Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam

zgodę na przetwarzanie przez  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  w Bydgoszczy  danych osobowych, w tym wizerunku

mojego  dziecka........................................................................................................................  w  celu  podejmowania  działań  edukacyjnych

placówki,  przeprowadzenia konkursu, promocji osiągnięć i  utrwalania pozytywnego wizerunku MDK-1, w szczególności

poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, na Facebooku oraz realizacji innych działań oświatowych,

kulturalnych czy edukacyjnych.

        

Bydgoszcz, dnia ….......….......…….........…………………………………………………….

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna uczestnika konkursu

O Ś W I A D C Z E N I E  

DYREKCJI  PRZEDSZKOLA / SZKOŁY 

               Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w  sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dyrekcja 

( przedszkola/ szkoły)............................................ …................................................... wyraża zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy 

Dom Kultury  nr 1 w Bydgoszczy danych osobowych,w tym wizerunku dzieci biorących udział w konkursie w celu 

podejmowania działań edukacyjnych, przeprowadzenia konkursu, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku 

MDK-1, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, na Facebooku  oraz realizacji innych 

działań oświatowych, kulturalnych czy edukacyjnych.

        Bydgoszcz, dnia ….….......….......…….........…………………………………………………….
Podpis i pieczątka  Dyrekcji  przedszkola/ szkoły
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