Regulamin
I SPOTKANIA MUZYCZNEGO
„Mińskie nutki Konstantego”
Organizator:
Organizatorem Spotkania jest:
Dyrektor Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia
im. Konstantego Ryszarda Domagały
w Mińsku Mazowieckim
ul. Jana Pawła II 23; 05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: sekretariat@msamm.pl
Cele:
1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci.
2. Promocja Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda
Domagały.
Uczestnicy:
1. Spotkanie jest skierowane do dzieci z powiatu mińskiego z grup przedszkolnych 5-cio
i 6-cio latków oraz uczniów szkół podstawowych klas 0-3.
2. W Spotkaniu biorą udział soliści.
3. Spotkanie zostanie przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I
5 - 6 lat – Przedszkola, klasa 0 Szkoły Podstawowej
Kategoria II
7-8 lat
Kategoria III
9-10 lat
Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa jest nagranie i przesłanie swojego wykonania jednej piosenki.
2. Wymagane są pliki wideo przedstawiające uczestnika.
3. Uczestnicy Spotkania przesyłają mailowo podpisany skan formularza zgłoszeniowego
oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (załączniki nr 1 i 2).

4. Wymagany jest podkład instrumentalny, który nie może zawierać nagranego wcześniej
wokalu.
5. Termin nadsyłania nagrań do 26 marca 2021 r. na adres e-mail
spotkaniemuzycznemsa@gmail.com
Nagrody:
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej
kategorii wiekowej oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników.
Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.
Kryterium oceny:
Jury oceniać będzie:




Muzykalność,
Intonację,
Poczucie rytmu.
W dniu 02.04.2021 r. spośród uczestników jury wyłoni Laureatów.

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
Inne postanowienia:
1. Decyzje jury są ostateczne.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin znajduje się na stronie szkoły www.msamm.pl. w zakładce „Konkurs”
5. Lista Laureatów Spotkania zostanie opublikowana na stronie szkoły www.msamm.pl
05.04.2021 r.
6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi:


Karta zgłoszenia uczestnika spotkania „Mińskie nutki Konstantego”;



Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika spotkania „Mińskie nutki
Konstantego”.



Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.

Koordynator:
Marta Sosińska
e-mail: spotkaniemuzycznemsa@gmail.com
Tel. 502 039 353

