
    

Wojewódzki Konkurs Piosenki 

„JESIENNE NUTKI 2019” 

REGULAMIN 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie • ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin • tel. /fax 81 5322740 

e:mail: poczta@mdk.lublin.eu | www.mdk.lublin.pl • facebook.com/mdklublin 

 

Organizator: 

 Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

Cele konkursu: 

 integracja środowiska młodych wokalistów  

 wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności warsztatowych 

 promowanie młodych talentów wokalnych 
 

Zasady uczestnictwa: 
 

 soliści i zespoły wokalne z akompaniamentem lub półplaybackiem 

Kategorie wiekowe: 

 klasy I - III szkoły podstawowej 

 klasy IV - VI szkoły podstawowej 

 klasa VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne  
 

UWAGA! 

W jednej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie trzy podmioty wykonawcze ze szkoły lub placówki. 

 przygotowanie do eliminacji wstępnych nagrania na płycie demo CD w formacie audio lub MP3 dwóch 
dowolnych piosenek  polskich autorów (organizatorzy nie zwracają nadesłanych nagrań), 

 płyty z nagranym repertuarem przesyłają wyłącznie soliści, 

 zespoły przesyłają kartę zgłoszenia z jedną dowolną piosenką autorów polskich  do prezentacji scenicznej, 

 przesłanie karty zgłoszenia i nagrań pod adresem organizatora: 
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”   
ul. Grodzka 11  
20-112 Lublin 

 komisja powołana przez organizatorów zakwalifikuje solistów do przesłuchań konkursowych na podstawie  
nadesłanych nagrań. 

 
Terminy: 

do 28 października 2019r.  – przesłanie kart zgłoszenia i nagrań (decyduje data stempla pocztowego) 

5 listopada 2019r.   – komisyjne przesłuchanie nagrań (MDK „Pod Akacją”, ul. B. Chrobrego 18) 

9 listopada 2019r.   – opublikowanie na stronie www.mdk.lublin.pl listy solistów i zespołów  

     zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych z wybraną przez komisję  

     piosenką 

 

http://www.mdk.lublin.pl/
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Organizatorzy proszą nauczycieli o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie drogą elektroniczną:  

e- mail: imprezy@mdk.lublin.pl  do 13 listopada 2019r. 

15 listopada 2019r.  – przesłuchania konkursowe, Koncert Laureatów, wręczenie nagród,  

wyróżnień, dyplomów i podziękowań dla nauczycieli (MDK „Pod Akacją” 

w Lublinie, ul. B. Chrobrego 18) 

Kryteria oceny:  

 dobór repertuaru 

 interpretacja 

 walory wokalne 

 kultura sceniczna 

 poziom artystyczny wykonawców 

 

Nagrody: 

ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE KASZTANY, wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli. 

 

UWAGA! 

LAUREACI ZŁOTYCH KASZTANÓW 2018 NIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁU W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU  

W TEJ SAMEJ KATEGORII WIEKOWEJ. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

mailto:imprezy@mdk.lublin.pl

