IV J e s i e n n y F e s t i w a l
Piosenki Przedszkolnej
Siedlce 2020

Organizator:

R E G U L A M I N

IV Jesienny Fes wal Piosenki Przedszkolnej
Siedlce 2020
§1
CELE FESTIWALU:
1. Popularyzacja wśród dzieci w wieku przedszkolnym twórczości muzyczno-literackiej.
2. Rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej.
3. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych piosenek
o jesieni.
4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§2
TERMIN FESTIWALU:
Fes wal odbędzie się 13 listopada 2020 r. (piątek)
w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 6:
– godz. 10:00 – 11:30 - I grupa,
– godz. 12:00 – 13:30 - II grupa.
Kolejność prezentacji zostanie podana na stronie www.mok.siedlce.pl w dniu
9 listopada 2020 r. (poniedziałek)
§3
UCZESTNICY FESTIWALU:
1. Fes wal jest adresowany do dzieci przedszkoli publicznych i niepublicznych z Siedlec i powiatu
siedleckiego.
2. Przedszkola mogą zgłosić do fes walu dwa podmioty wykonawcze; każdy zgłoszony podmiot
wykonawczy prezentuje jeden utwór o tematyce związanej z jesienią.
3. Skład podmiotu wykonawczego – solista, duet lub zespół wokalny (max. 5-osobowy).
4. Prezentowany utwór powinien być wykonany z podkładem muzycznym bądź przy akompaniamencie
instrumentu/instrumentów.
5. Organizator zapewnia stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyka i nagłośnienie.
6. Fes wal ma charakter otwarty dla publiczności.
§4
WARUNKI UDZIAŁU :
1. Warunkiem uczestnictwa w fes walu jest wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia, dostępnej
na stronie www.mok.siedlce.pl w zakładce „Jesienny Fes wal Piosenki Przedszkolnej”, do dnia
4 listopada 2020 r. (środa) włącznie.
2. Podkład muzyczny w formacie MP3, prosimy załączyć w elektronicznej karcie zgłoszeń. Nazwa pliku
musi zawierać nazwisko i imię wykonawcy oraz tytuł utworu.
3. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku - załączniki Nr 1 i Nr 2 podpisane
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prosimy złożyć osobiście w biurze Organizatora najpóźniej do 9 listopada 2020 r. (poniedziałek).
Złożenie wymienionych oświadczeń warunkuje udział dzieci w Fes walu.
§5
KRYTERIA OCENY :
1. Organizator powoła trzyosobowe jury w celu wyłonienia laureatów.
2. Komisja Artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości
wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność
artystyczną.
§6
WYNIKI I NAGRODY :
1. Każdy z uczestników Fes walu otrzyma pamiątkowy dyplom.
2. Laureaci otrzymają nagrody.
Finaliści wystąpią w Koncercie Laureatów 20 listopada 2020 r. (piątek), o godz. 18:00
w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6.
§7
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu, w tym na stronie MOK i Facebook
oraz audycji radiowej „Na scenie i estradzie” jako relacje z wydarzenia pod nazwą: IV Jesienny
Fes wal Piosenki Przedszkolnej.
2. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin, który jest dostępny
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.mok.siedlce.pl.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą
dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmianę terminu konkursu w związku z
zagrożeniem rozprzestrzeniania się Covid 19.
5. Fes wal będzie odbywał się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOK i wytycznych GIS.
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Biuro organizacyjne:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce
e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl
Osoba realizująca:
Małgorzata Czeredys-Bryńczak
tel.: 25 794 31 01
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