
 

II Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „SING A SONG” 
Kielce 25.03.2017 

 
 
Patronat honorowy 
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta  Kielce, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty 
 
Patronat medialny 
Echo Dnia, Radio Kielce 
 
Fundatorzy nagród 
Wojewoda Świętokrzyski 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
 
Sponsorzy: 
Centrum Muzyczne EMPIRE 
Empik School Kielce 
Antykwariat Księgarsko- Muzyczny „Pegaz” w Kielcach 
Cukiernia w Chęcinach R.J. Ramiączek 
Pizzeria „Biesiadowo” w Kielcach  
Specjalistyczny Sklep Fryzjersko Kosmetyczny „ Fale loki koki” Kielce ul. Sandomierska  
 
Organizatorzy: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach 
 
Uczestnicy konkursu: 
Konkurs piosenki anglojęzycznej „SING A SONG” adresowany jest do solistów z terenu 
województwa świętokrzyskiego (szkoły, domy kultury, kluby, placówki wychowania pozaszkolnego 
oraz uczestnicy niezrzeszeni). 
 
Miejsce: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a Galeria „ŚLAD” 
 
Cel imprezy: 
- popularyzacja języka angielskiego w środowisku dziecięcym i młodzieżowym, 
- motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,  
- prezentacja umiejętności językowych i wokalnych, 
- promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży  
 
Program 
25.03.2017r. 
godz. 10.00 - przesłuchania konkursowe 
ok. godz. 18 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 
Kategorie wiekowe 
I kategoria do 9 lat ur. w latach 2008 i młodsi 
II kategoria 10 – 13 lat ur. w latach 2007-2004 
III kategoria 14 – 16 lat ur. w latach 2003-2001 
IV kategoria 17 – 20 lat ur. w latach 2000-1997 
 



 
Warunki uczestnictwa  
 
1. Nadesłanie czytelnie wypełnionej  karty zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej MDK 
http://www.mdkkielce.pl ) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2017r,. na adres 
Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach ul. Kozia10a 25-514 Kielce z dopiskiem konkurs              
„SING A SONG” (decyduje data wpływu zgłoszenia) lub e-mailem na adres: 
singasong@mdkkielce.pl 
 
2. Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie 80 wykonawców, decyduje kolejność 
zgłoszeń.  
 
3. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzedniej edycji, chyba że 
zmienia się ich kategoria wiekowa. 
 
4. Kolejność prezentacji  solistów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie 
opublikowana najpóźniej w dniu 20 marca 2017r. na stronie http://www.mdkkielce.pl 
 
5. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia się w biurze 
organizacyjnym w celu potwierdzenia udziału i wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 20zł,              
na 30 min. przed planowanym występem . 
 
6. Podczas przesłuchań uczestnicy prezentują jeden utwór w języku angielskim z półplaybackiem 
nagranym na opisanej płycie CD, lub pendrive ( imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu).                
Na nośniku może znajdować się tylko jeden, prezentowany na konkursie półplayback.  
 
7. Maksymalny czas prezentacji 4 min. 
 
8. Prezentacje uczestników oceni Jury złożone z muzyków, nauczycieli śpiewu i anglistów. 
 
9. Wykonawcy oceniani będą według następujących kryteriów: warsztat wokalny, poprawność 
językowa, interpretacja utworu(zrozumienie tekstu piosenki), wyraz artystyczny, dobór repertuaru 
oraz aranżacja. 
 
10. Jury przyznaje nagrodę Grand Prix, miejsca od I do III (w każdej kategorii) ewentualnie 
wyróżnienia i nagrody specjalne. 
 
11. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25.03.2017r. podczas ceremonii wręczenia nagród. 
 
12. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej. 
 
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego 
podczas konkursu (do wykorzystania - telewizja, radio, internet, prasa). 
 
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu i terminu poszczególnych 
punktów imprezy. 
 
Informacji udziela koordynator Renata Irska tel. 41 36 76 650 , impresariat@mdkkielce.pl,             
singasong@mdkkielce.pl 


