
                                                           

 

XXIIVV  FFEESSTTIIWWAALL  NNAAJJMMŁŁOODDSSZZYYCCHH  „„MMAAŁŁAA  PPOOLLEECCZZKKAA””  
--  IINNSSPPIIRROOWWAANNEE  FFOOLLKKLLOORREEMM  

  
 

RREEGGUULLAAMMIINN  
 

 
 

1. ORGANIZATOR : Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie 
ZASIĘG : regionalny 

 
2. XIV edycja festiwalu odbywać się będzie w dniu 5 kwietnia 2017r w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Radlinie, 
pod hasłem: INSPIROWANE FOLKLOREM. 

 
3. Festiwal będzie miał charakter konkursowy i przebiegać będzie w dwóch kategoriach 

wiekowych: 
      PRZEDSZKOLA 
      SZKOŁY PODSTAWOWE 
      oraz w następujących kategoriach artystycznych: 

  muzyczna / piosenka lub utwór instrumentalny, czas trwania do 5 min/  
  taneczna  / wszystkie formy, czas trwania do 15 min./ 

       SZKOŁY I PRZEDSZKOLA OCENIANE BĘDĄ OSOBNO, LICZBA PREZENTACJI Z PLACÓWKI    
       DOWOLNA 
 
4. Zgłoszenia udziału w festiwalu przyjmowane będą do dn. 24 MARCA 2017r.  
      do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, przy ul. Mariackiej 9,  
      tel. 32/ 4568633, e-mail s.borkowska.mok@radlin.pl  
 
5. Wpisowe : 20zł/grupa, 10 zł/soliści, duety, płatne przelewem do dn. 29 marca 2017r.  

na konto MOK w Radlinie : 27 8470 0001 2001 0042 2697 0001 Bank Spółdzielczy  

w Jastrzębiu Zdroju  - wpisowe Poleczka lub gotówką w dniu imprezy 

      
6. O harmonogramie prezentacji konkursowych uczestnik zostanie powiadomiony  

do dn. 29 MARCA 2017r.  
       Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na oglądanie innych prezentacji. 
 

mailto:s.borkowska.mok@radlin.pl


7. Koszty przejazdu i ubezpieczenia  ponoszą uczestnicy Festiwalu. 
 
8. Powołana przez organizatora komisja przyznawać będzie dyplomy, statuetki oraz nagrody 

pieniężne I, II i III stopnia oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii,  
    
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po wszystkich prezentacjach.  Wyniki zamieszczone 

zostaną na stronie internetowej MOK www.mok.radlin.pl w zakładce: POLECZKA 2017 – 
wyniki oraz na portalu Facebook. 

       Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.  
       Sposób odbioru nagród zostanie uzgodniony telefonicznie z laureatami.  
 

      11.  Kryteria oceny : 
            - muzyczna : wartości wychowawcze, dobór repertuaru odpowiedni dla wieku dzieci, 
                              dykcja, muzykalność,  ogólny wyraz artystyczny, realizacja tematu 
            - taneczna, : dobór repertuaru odpowiedni dla wieku dzieci, dobór kostiumów i rekwizytów,   
                              technika wykonania,  ogólny wyraz artystyczny,  zgodność z tematem 

 
12.  Uwagi organizacyjne: 
       - uczestnicy festiwalu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt 
       - uczestnicy nieletni powinni posiadać odpowiednią liczbę Opiekunów, którzy będą za nich  
         odpowiedzialni  
      - organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku uczestnika,   
        rejestracji fotograficznej i video oraz publikacji materiałów z Festiwalu. 
      - uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb   
        niezbędnych do realizacji Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych  
        Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.  
 
13.  Zgłoszenie uczestników do Festiwalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  
        wszystkich treści zawartych w regulaminie. 
 
14.  W zgłoszeniu mailowym należy zamieścić następujące informacje : 
nazwa  placówki  
nazwa  grupy  
ilość  i  wiek/ klasa dzieci 
kategoria festiwalowa 
opiekun, tel. kontaktowy, e-mail  
repertuar / tytuł prezentacji , autor muzyki, autor tekstu, czas trwania utworu  / 
wymagania techniczne /nośnik podkładu/   
 

 
 

ZAPRASZAMY 
        
 
 
 

http://www.mok.radlin.pl/

