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„Co pika w sercu smyka?”
XIV Interdyscyplinarny
Konkurs Dzielnicowy
dla Przedszkoli

REGULAMIN
XIV Interdyscyplinarnego Konkursu Dzielnicowego dla Przedszkoli

„Co pika w sercu smyka?”
Konkurs organizowany jest przez MDK „Ochota” w trzech kategoriach:
1.
Konkurs plastyczny
2.
Konkurs małych form scenicznych (tanecznych, teatralnych)
3.
Konkurs recytatorski
▪
Zapraszamy do udziału dzieci z placówek przedszkolnych z terenu dzielnicy
Ochota.
▪
Tematem konkursu są najważniejsze chwile w życiu małego człowieka.
▪
Warunkiem przystąpienia placówki do konkursu jest przesłanie
dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia dla danej kategorii, załączonej do
regulaminu.
▪
Prosimy o dostosowanie prezentacji do wieku dzieci.
▪
Karty zgłoszeń we wszystkich kategoriach prosimy przesyłać do dnia
18 marca 2019 r. na NOWY adres: konkursy@mdkochota.edu.pl w przypadku prac
plastycznych prosimy karty zgłoszeń złożyć osobiście w placówce MDK „Ochota”

1.

Konkurs plastyczny
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Format prac: tylko A3.
Dopuszczalne techniki: rysunek: kredki, flamastry, ołówek, markery;
malarstwo: pastele olejne, suche, farby akwarelowe, temperowe,
plakatowe, akrylowe, collage, (bez artykułów spożywczych – kasze,
makarony itp.)
Prosimy nie rolować prac i nie oprawiać ich w passe-partout.
Prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo, pod
kierunkiem nauczycieli, instruktorów lub rodziców albo samodzielnie.
Każda placówka może nadesłać maksymalnie 15 prac (prosimy
o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji i nadsyłanie tylko
najlepszych prac).
Każda praca powinna być czytelnie opisana z tyłu:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, placówka.
Prace nie będą zwracane – zgłoszenie pracy na konkurs jest
jednoznaczne z przekazaniem wszelkich praw do niej organizatorowi.

2.

Konkurs recytatorski
▪

▪
▪

▪
▪

3.

Każdy recytator prezentuje w całości lub fragmentach 1 wybrany
publikowany utwór literacki o dowolnej tematyce (wiersz lub
fragment prozy).
Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
Recytator może wykorzystywać rekwizyty i inne elementy przekazu
pozatekstowego, o ile stanowią one celowe i uzasadnione
dopełnienie recytacji.
Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 5 recytatorów.
Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć kserokopie tekstów.

Konkurs małych form scenicznych
▪

▪

▪
▪

Każdy zespół prezentuje w całości lub fragmentach 1 małą formę
teatralną (do 10 minut) lub 1 prezentację taneczną (do 3 minut).
Dopuszczamy udział placówki w obu kategoriach scenicznych.
Podkład muzyczny - wyłącznie na CD lub pendrive. W przypadku
własnego akompaniamentu organizator zapewnia pianino lub
keyboard.
Każdą placówkę mogą reprezentować maksymalnie 2 zespoły.
Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć kopię scenariusza lub krótki
opis prezentacji tanecznej.

Eliminacje konkursu recytatorskiego i małych form scenicznych odbędą
się w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” 25 marca 2019 r.
Zostaną przeprowadzone w dwóch turach o godz. 9.00 i 11.00.
Każda placówka zostanie poinformowana telefonicznie o godzinie
przesłuchań niezwłocznie po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

Ocena prac i finał konkursu
▪
▪
▪
▪

Oceny w poszczególnych kategoriach dokonają powołane przez
organizatora komisje konkursowe.
Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Opiekunowie i nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu
otrzymają dyplomy.
Decyzja komisji jest ostateczna.

Finał konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00.
w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”
Serdecznie zapraszamy do wspólnej
zabawy i udziału w XIV edycji konkursu!

Warszawa 2019

