
VI KRAKOWSKI FESTIWAL PIOSENKI „DEBIUTY”

REGULAMIN

I. Organizator

 Organizatorem  VI  KRAKOWSKIEGO   FESTIWALU   PIOSENKI  „Debiuty”  jest  Młodzieżowy  Dom
Kultury „DOM HARCERZA” w Krakowie ul. Reymonta 18.

 Festiwal ma charakter konkursu.

II. Cele

• Popularyzacja śpiewania

• Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości

• Wyszukiwanie i promocja młodych talentów

• Doskonalenie warsztatu muzycznego

III. Uczestnicy – kategorie wiekowe

Uczestnikami  konkursu mogą być soliści  w wieku od 4 – 13 lat

I kategoria  4 – 7 lat,  II kategoria   8 – 9 lat, III kategoria  10 - 11 lat, IV kategoria 12-13 lat

IV. Przebieg imprezy i warunki uczestniczenia w festiwalu

1. FESTIWAL ODBĘDZIE SIĘ   28 kwietnia 2018 r( sobota)  od godz. 10.00  w Młodzieżowym  Domu
Kultury „DOM HARCERZA” w Krakowie ul. Reymonta 18 w sali widowiskowej.

2.  Uczestnicy  prezentują   jedną  piosenkę   w  języku  polskim   o  dowolnej  tematyce  z
akompaniamentem. Akompaniament stanowić mogą profesjonalne podkłady muzyczne na CD lub
akompaniament własny. Organizatorzy zapewniają mikrofony, aparaturę nagłaśniającą , keyboard. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wizerunku w materiałach dokumentujących
imprezę   zgodnie  z  ustawą o  ochronie  danych  osobowych  zawartą  w Dz.  U.  z  2016  poz.  922  z
późniejszymi zmianami.

4. W dniu eliminacji każdy uczestnik posiada legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający
datę urodzenia.

5. Opłata startowa:  10 zł ( płatne w dniu konkursu w sekretariacie MDK „Dom Harcerza”) 

6.  Wypełnioną kartę zgłoszenia można złożyć  osobiście  w sekretariacie MDK „Dom Harcerza” w
Krakowie ul. Reymonta 18, lub na e-mail  biuro@mdk-dh.krakow.pl do 21 kwietnia 2018 r. Kolejność
występów,  wyniki,  termin  koncertu  laureatów  zamieszczone  zostaną  na  stronie  internetowej
www.mdk-dh.krakow.pl. Kontakt telefoniczny: organizatorzy: Lucyna Tatara - Rzadek 508 307 970,
Aleksandra Staszewska   696 4322 862.

V. Ocena jury

 Jury konkursu oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku  i  możliwości wokalnych
wykonawców, walory głosowe, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

 Przewidziane są nagrody za  3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii . Każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowy dyplom.

http://www.mdk-dh.krakow.pl/
mailto:biuro@mdk-dh.krakow.pl


VI KRAKOWSKI  FESTIWAL  PIOSENKI „DEBIUTY” -KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko   

data urodzenia     

instytucja zgłaszająca

imię i nazwisko opiekuna artystycznego lub nauczyciela , telefon kontaktowy, adres e-mail

telefon kontaktowy  i adres e-mail rodzica dziecka

Repertuar / tytuł oraz nazwisko autora słów i muzyki, czas trwania/

Potrzeby techniczne

 

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  publikację wizerunku w materiałach 
dokumentujących imprezę oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zamieszczonych w zgłoszeniu  w celach wynikających z udziału w konkursie.

Kraków dn. 28 04. 2018r                                          podpis rodziców lub osoby uprawnionej


