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I Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „SING A SONG” 

Kielce 16.04.2016  
 

ORGANIZATORZY: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs piosenki anglojęzycznej „SING A SONG” adresowany jest do solistów 

z terenu województwa świętokrzyskiego (szkoły, domy kultury, kluby,  placówki 

wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy niezrzeszeni).  

 MIEJSCE: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a  Galeria ŚLAD 

CEL IMPREZY:  

- popularyzacja języka angielskiego w środowisku  dziecięcym i młodzieżowym, 

- prezentacja umiejętności językowych i wokalnych. 

  

PROGRAM 

16.04.2016r.   

godz. 9:00 - przesłuchania konkursowe   

Wręczenie nagród po zakończeniu przesłuchań i obradach Jury.  

 

KATEGORIE WIEKOWE   

I kategoria  do 9 lat ur. w latach 2007 i młodsi 

II kategoria 10 – 13 lat ur. w latach 2006-2003 

III kategoria 14 – 16 lat ur. w latach 2002-2000 

IV kategoria  17 – 20 lat ur. w latach  1999-1996 

                                           

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I  REGULAMIN 

 

 

 1. Nadesłanie karty zgłoszenia solisty lub zespołu  (do pobrania na stronie 

internetowej MDK http://www.mdkkielce.pl ) w nieprzekraczalnym  terminie do 

08 kwietnia 2016r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach ul. Kozia 

10a 25-514 Kielce z dopiskiem konkurs „SING A SONG” (decyduje data wpływu 

zgłoszenia) lub  e-mailem na adres: singasong@mdkkielce.pl    

2. Listy  (wraz z datą i przybliżoną godziną występu) solistów zakwalifikowanych 

do udziału w konkursie  zostaną opublikowane najpóźniej w  dniu 13.04.2016 na 

stronie  http://www.mdkkielce.pl                                                                                                                              

3. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia się 

biurze organizacyjnym w celu potwierdzenia udziału i wniesienia opłaty wpisowej 

w wysokości 20zł   na 30 min. przed planowanym występem . 

4. Podczas przesłuchań  uczestnicy prezentują jeden utwór w języku angielskim        

z towarzyszeniem półplaybacku  nagranego na płycie CD . 

5. Maksymalny czas prezentacji 5 min.  

6. Prezentacje uczestników oceni Jury złożone z muzyków, nauczycieli śpiewu 

i anglistów.  

7. Wykonawcy oceniani będą według następujących kryteriów: warsztat wokalny, 

poprawność językowa, interpretacja utworu(zrozumienie tekstu piosenki), 

wyraz artystyczny, dobór repertuaru oraz aranżacja.  

8. Jury przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) ewentualnie wyróżnienia 

i nagrody specjalne. 

9. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.04.2016  podczas ceremonii 

wręczenia nagród.  

10. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.                                    

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów  materiału 

zarejestrowanego podczas konkursu (do wykorzystania - telewizja, radio, Internet, 

prasa).  

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i terminarzu 

poszczególnych punktów imprezy.                            

 

Z muzycznym pozdrowieniem - organizatorzy 
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