
„English Singing” - XIII Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

Pod Patronatem Wójt Gminy Słupca,
Starosty Powiatu Słupeckiego oraz Burmistrza Miasta Słupcy

REGULAMIN
1. Termin

Eliminacje do Festiwalu zostaną przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2017 roku w 
Miejskim Domu Kultury w Słupcy o godzinie 10.00.

Finał  festiwalu  odbędzie  się  na  przełomie  stycznia  i  lutego  2018  r.  (sala  widowiskowa 
Miejskiego Domu Kultury w Słupcy). O terminie finału organizatorzy poinformują w odrębnym 
komunikacie, po zakończeniu eliminacji.

2. Organizatorzy
– Miejski Dom Kultury w Słupcy.

3. Cele przeglądu
– zachęcanie dzieci i młodzieży do nauki i doskonalenia języka angielskiego,
– uaktywnienie środowisk na płaszczyźnie muzycznej,
– prezentacja aktualnych dokonań muzycznych, konfrontacja poziomu artystycznego oraz 

wymiana doświadczeń wykonawców, nauczycieli i instruktorów.

4. Uczestnicy
Do udziału w festiwalu zapraszamy dzieci i młodzież szkolną w wieku od 6 do 20 lat - 
solistów lub zespoły (w składzie do 5 osób)  z terenu powiatu słupeckiego
Przewidziany jest podział na trzy kategorie:

– KATEGORIA NAJMŁODSZA: szkoły podstawowe – klasy I - VI,
– KATEGORIA ŚREDNIA: klasy VII szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne II i III
– KATEGORIA NAJSTARSZA: szkoły ponadgimnazjalne

5. Zgłoszenia
– wykonawca  przygotowuje  jedną  piosenkę  w  języku  angielskim,  której  czas  nie 

przekracza 5 minut
Każda placówka może przysłać na festiwal maksymalnie 2 zgłoszenia!
Uwaga!!! Szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi mogą nadesłać 3 zgłoszenia!

Ewentualne eliminacje wewnętrzne placówki zgłaszające dokonują we własnym zakresie,
bez udziału Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do konkursu większej liczby 

reprezentantów Studia Piosenki MDK.
– Zgłaszający  są  zobowiązani  do  przesłania  do  dnia  11  grudnia 

(poniedziałek) 2017 roku: czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa na adres 
MDK oraz również  w tym samym terminie  podkładu muzycznego  do wykonywanej 
piosenki w wersji elektronicznej na adres e-mail: operator  @kinosokolnia.pl  

 lub na nośniku CD pocztą lub osobiście do siedziby MDK,

mailto:operator@kinosokolnia.pl
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– kwalifikacji  do  udziału  w  festiwalu  organizatorzy  dokonują  na  podstawie  zgłoszeń 
nadesłanych w powyższym terminie,

– decyzja o zakwalifikowaniu do Festiwalu oraz wszystkie dalsze niezbędne informacje 
zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mdkslupca.pl

6. Próby

Organizatorzy  nie  przewidują  prób  dźwiękowych  w  dniu  eliminacji  festiwalu  ani  
bezpośrednio przed występem. Uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszych przygotowań 
we własnym zakresie.

7. Jury
– jury powołują organizatorzy
– decyzje jury są ostateczne i niepodważalne

Przedmiotem oceny jury będą:
– poprawność muzyczna wykonania oraz interpretacja
– poprawność językowa
– walory głosowe
– ogólny wyraz artystyczny
– dobór  repertuaru

8. Nagrody i wyróżnienia

– podczas eliminacji przyznawane są nominacje do etapu finałowego oraz wyróżnienia
– nagrody i wyróżnienia przyznawane są w części finałowej

9. Koszty dojazdu i wyżywienia

– koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące

10. Zgoda na udostępnienie nagrań

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami, materiałami 
filmowymi z przebiegu imprezy oraz do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Adres organizatora:   Festiwal Piosenki „English Singing”
   MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Traugutta 5
62 – 400  Słupca
Tel. (063) 277 25 11

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Organizacji Imprez MDK:
Piotr Górny - tel.  698 786 516

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

http://www.mdkslupca.pl/

