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Konkurs wokalny w ramach Festiwalu MAM to!
Regulamin konkursu:
I.

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się Konkurs wokalny – jest
wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa, ze wszystkich typów szkół
i przedszkoli oraz placówek oświatowych, na pochwalenie się swoimi artystycznymi
talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów
kultury. Dzięki Festiwalowi MAM to!:
a) młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów lub rodziców,
mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez
profesjonalne Jury;
b) opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych,
kreatywnych działań oraz poznać sposoby prowadzenia edukacji
artystycznej w innych mokotowskich szkołach;
c) instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę
na Mokotowie, rozwijając wrażliwość i artystyczne działania dzieci
i młodzieży;
d) wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej,
wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia;
e) mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły
i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej
w dzielnicy.

II.

Organizator konkursu: Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy.
Odbiorcy: Uczniowie mokotowskich placówek oświatowych – publiczne i niepubliczne
przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe mające swoją siedzibę
na terenie Dzielnicy Mokotów oraz ogniska pracy pozaszkolnej i Ogród Jordanowski.
W rozumieniu niniejszego regulaminu odbiorcami nie są: instytucje kultury,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz prywatne i publiczne szkoły
artystyczne.

III.

IV.

V.

Zgłoszenia:
1. termin zgłoszenia: od 15 do 31.03.2021 roku
2. W celu zgłoszenia (się) uczestnika prosimy wypełnić formularz online (link):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdceLHMg2i8mx7SJWJHwxNj5z
CyNd5zjd_RJyBvHh7jha-F8g/viewform Następnie skan lub zdjęcie karty
zgłoszenia (link) (https://sdk.waw.pl/ZgodaMamto2021.pdf ) podpisanej przez
rodzica/opiekuna prawnego oraz opiekuna artystycznego należy wysłać
na adres: zgloszenia@sdk.waw.pl.
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest jednoetapowy
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2. Przesłuchania konkursowe uczestników ze szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych odbędą się w piątek 16 kwietnia 2021 roku
w Służewskim Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. J.
S. Bacha 15.
3. Uczestnicy konkursu przygotują dwa utwory w języku polskim.
4. Podczas przesłuchania konkursowego wykonają jeden utwór, drugi
na ewentualną prośbę jurorów.
5. Czas trwania jednego utworu nie może przekraczać 3,5 min.
6. W prezentacji konkursowej może brać udział tylko jeden wykonawca.
7. W przypadku braku możliwości uczestnictwa osobistego w konkursie,
spowodowanego wprowadzeniem nowych obostrzeń Covid-19, uczestnik
będzie mógł przesłać swoją prezentację – nagranie drogą mailową na adres
zgłoszenia @sdk.waw.pl w terminie od 6.04 do 14.04. 2021 roku.
8. Rozstrzygniecie konkursu formie online odbędzie się w dniu 26.04.2021 roku.
9. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Służewskiego Domu Kultury.
10. Materiały filmowe oraz zdjęcia zarejestrowane w trakcie konkursu organizator
będą publikowane stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
w publikacjach pokonkursowych
11. Przewiduje się podział uczestników na następujące grupy wiekowe:
a) grupa 0 – przedszkolaki;
b) grupa 1 – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
c) grupa 2 – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej;
d) grupa 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych;
12. W każdej grupie wiekowej przewiduje się przyznanie odrębnych nagród – I, II
i III. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.
13. Jury w ocenach będzie uwzględniać następujące kryteria:
a) umiejętności wokalne,
b) interpretacja tekstu literackiego,
c) dobór repertuaru,
d) muzykalność,
e) forma prezentacji scenicznej.
14. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania kolejności
wykonawców w czasie prób i prezentacji konkursowych.
15. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Izabela Trzeciecka, tel. (22) 843 91 01,
zgloszenia@sdk.waw.pl w godzinach 9-15.
16. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) Akceptacja regulaminu festiwalu
b) Akceptacja regulaminu konkursu
c) wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
17. Rolą opiekuna artystycznego uczestnika konkursu jest:
a) pośredniczenie w kontakcie pomiędzy uczestnikiem a organizatorem
konkursu;
b) odebranie nagrody w imieniu niepełnoletniego zwycięzcy konkursu;
c) przekazanie odebranej nagrody uczestnikowi.
VI.

Przebieg konkursu:
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1. Możliwy jest występ z akompaniatorem (organizator zapewnia sprzęt
nagłaśniający, pianino Roland HP 101e- Rw).
2. Jeśli wykonawca używa podkładu muzycznego, powinien go dostarczyć
na płycie CD Audio lub w pliku mp3 lub WAV, na pendrive min. dwa dni przed
planowanym występem.
3. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na 30 minut przed planowaną
prezentacją.
4. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 10:00.
5. O dokładnej godzinie występu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
lub mailem przed konkursem
6. Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie
Galowym, który odbędzie się w ramach imprezy z okazji Dnia Dziecka.
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