
REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 
TĘCZOWE NUTKI 2019 

 
CELE KONKURSU 
- popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej; 
- wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie; 
- promocja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie muzyki; 
- integracja środowisk przedszkolnych. 
 
ORGANIZATOR 
Organizatorem Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Tęczowe Nutki jest Miejski Dom Kultury  w Mińsku 
Mazowieckim. 
 
TERMIN I MIEJSCE 
3 kwietnia 2019 r., godz. 9.00, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim. Kolejność przesłuchań 
zostanie podana indywidualnie dla uczestników każdej placówki po zamknięciu listy zgłoszeniowej. 
 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci z placówek przedszkolnych z terenu miasta i gminy Mińsk 
Mazowiecki. 
2. W Festiwalu może wziąć udział dwóch wykonawców z jednego przedszkola (soliści, zespoły). 
3. Jeden uczestnik może zaprezentować jeden utwór. 
4. Uczestnik prezentuje piosenkę o dowolnej tematyce z zakresu „piosenki dziecięcej”. 
5. Uczestnik może śpiewać z osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty CD 
(zapewniamy profesjonalne nagłośnienie). 
6. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut. 
7. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dostarczenie karty zgłoszenia do 27 marca 2019 r. 
8. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.mdkmm.pl 
 
OCENA 
1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie dobór repertuaru, walory głosowe, 
muzykalność, interpretację wybranej piosenki, samodzielność wykonania, osobowość sceniczną 
uczestników konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny.  
2. Jury wyłoni laureatów Festiwalu, co ujęte zostanie w protokole. Jury zastrzega sobie prawo nie 
przyznania miejsc.  
3. Każde przedszkole zgłaszające uczestników do udziału w Festiwalu otrzyma dyplom za 
uczestnictwo. 
4. Podczas Festiwalu w sprawach merytorycznych decyduje Jury. 
5. Decyzje Jury są nieodwołalne.  
 
USTALENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz publikowania 
zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z Festiwalem, a powstały materiał będzie wyłączną 
własnością organizatora.   
2. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie Organizator Festiwalu.  
 
 
Szczegółowe informacje: 
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, 
Dział Programowy MDK, tel./fax. (025) 758 39 17, e-mail: promocja@mdkmm.pl,  
Agnieszka Boruta 
 

http://www.mdkmm.pl/
mailto:promocja@mdkmm.pl

