
                      II Regionalny Festiwal  Piosenki Filmowej 

                                   " ŚPIEWANIE NA EKRANIE "       

                                                Będzin 2019 
 
 

I.    Organizatorzy:  Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury w Będzinie 

 

II.   Cele Festiwalu:          
 

    -  prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieŜy 

    -  zdobywanie doświadczeń estradowych 

    -  wyłonienie talentów wokalnych 

    -  prezentacja i popularyzacja piosenki filmowej 

    -  wymiana pomysłów i doświadczeń muzycznych wykonawców 

 

III.   Termin oraz miejsce Festiwalu 

 

        04 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 10.00 

        Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury w Będzinie 

        ul. Powstańców Śląskich 1 

 

IV.   Kategorie wykonawcze 

 

     -  wokaliści 

     -  zespoły wokalne 

 

V.    Kategorie wiekowe 

 

    -  klasy I - IV 

    -  klasy V - VII 

    -  klasy VIII, gimnazjum oraz szkoły średnie 

 

VI.   Repertuar oraz reguły przesłuchań festiwalowych 

 

KaŜdy wykonawca przygotowuje jedną piosenkę w języku polskim lub obcym pochodzącą z 

filmu, bajki bądź serialu. 

Pod pojęciem  Piosenka Filmowa rozumie się utwór, który został napisany konkretnie na 

potrzeby filmu, serialu bądź bajki. 

Uczestnicy mogą wykorzystać podkład muzyczny w formie półplaybacku na nośnikach CD, 

MP3 lub pendrive. Do dyspozycji wykonawców organizator  

udostępni pianino elektryczne. 

 

VII.   Nagrody 

 

Za najlepsze wykonania Jury powołane przez organizatorów przewiduje dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

 

 

 



VIII.   Kryteria oceny Jury 

 

       - dobór repertuaru 

       - warsztat wokalny 

       - dykcję 

       - wyraz artystyczny 

       - interpretację piosenki 

  

IX.   Karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem naleŜy przesłać na adres: 

 

 Powiatowy MłodzieŜowy Domu Kultury w Będzinie ul. Powstańców Śląskich 1 lub drogą 
elektroniczną na adres:  promocja@pmdk.bedzin.pl  do 1 kwietnia  2019 r. z dopiskiem 

Festiwal " Śpiewanie Na Ekranie " 

 

X.  Zgodnie z  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 

 Dane wykorzystane będą przez Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury  do celów organizacji 

i promocji festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

festiwalu. Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria 

wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o podobnym 

zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych PMDK oraz w prasie. Inne 

udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo 

dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. 

 

 

XI.   Regulamin, kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem moŜna pobrać ze strony PMDK  

www.pmdk.bedzin.pl 

Wszelkie dodatkowe informację moŜna uzyskać w PMDK pod numerem telefonu : 32 762 12 

69  oraz u koordynatora Festiwalu Lidia Ściwiarska 660 475 126  lidka70@wp.pl 

 

 

 
 


