
IX. Po nadesłaniu „Kart ocen” zostanie opracowany harmonogram 
występów, który będzie umieszczony na stronie internetowej 
www. mdk1tychy.edupage.org Organizatorzy powiadomią telefonicz-
nie lub na piśmie o terminie i miejscu występu. Gorąco prosimy o 
podanie numeru telefonu i e-mail placówki.

X. Jury: do oceny walorów artystycznych prezentacji powołane zosta-
nie grono jurorów złożone z fachowców z poszczególnych dziedzin. 
Zadaniem Komisji Oceniającej jest również udzielanie konsultacji 
opiekunom zespołów. Skorzystanie z konsultacji będzie świadczyło 
o dużym zaangażowaniu opiekuna zespołu i chęci poprawy poziomu 
artystycznego własnego zespołu.

XI. Uroczyste podsumowanie Festiwalu odbędzie się 8 maja 2015 r.
o godzinie 10.00 w Teatrze Małym w Tychach, zapraszamy na nie 
przedstawicieli zespołów i opiekunów. 
Wtedy też zostaną wręczone dyplomy.

Organizatorzy życzą zespołom sukcesów, 
a nauczycielom

satysfakcji z pracy 
artystyczno-pedagogicznej.
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XXV JUBILEUSZOWY REJONOWY FESTIWAL 
KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN

I. Organizatorzy: Urzędy Miast i Gmin w Tychach oraz w Orzeszu,
 Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, Miejski Zarząd
 Oświaty i Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

II. Realizator:  Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 
im. Artystów Rodu Kossaków, ul. Kard. A. Hlonda 1 
43-100 Tychy, tel./fax (032) 227 30 59
dyrektor: mgr Teresa Wodzicka

III. Miejsca, terminy:

MiejsceTerminyZasięg terytorialny

Tychy, 
ul. Kard. A. Hlonda 1
MDK 1 i Teatr Mały 

• 15 IV 15 – środa; dzień
teatralny, Teatr Mały i MDK 1,
duża i mała scena;

• 22 IV 15 – środa; dzień teatralny,
MDK 1 mała scena

• 23 IV 15 – czwartek; dzień 
muzyczny, MDK 1, mała scena;

• 24 IV 15 – piątek; dzień taneczny, 
Teatr Mały;

Tychy, Mikołów, 
Orzesze, Łaziska, 
Bieruń, Kobiór, 
Lędziny, Gostyń, 
Bojszowy, Wola,
Międzyrzecze,
Świerczyniec, Wyry

UWAGA! Duża scena zarezerwowana jest dla zespołów tanecznych 
i tych zespołów teatralnych, które naprawdę wymagają dużej sceny ze 
względu na liczebność grupy i rozbudowaną scenografię

IV. Uczestnicy: uczestnikami Festiwalu mogą być zespoły artystyczne, 
działające w placówkach oświatowych i kulturalnych, których poziom 
i repertuar został zaakceptowany przez dyrekcję lub radę artystyczną 
placówek.

V. Kategorie zespołów, czas trwania prezentacji, ilość pozycji 
repertuarowych:
a) chóry, zespoły instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, or-

kiestry: dwa utwory lub wiązanka utworów muzycznych – do 10 minut,
b) zespoły taneczne, gimnastyki artystycznej, pieśni i tańca (bez grup 

cheerleaderek): dwa tańce lub wiązanka tańców – do 12 minut,
c) teatry piosenek, poezji, estrady poetyckie, publicystyczne, drama-

tyczne, lalkowe, pantomimy, teatr ruchu, kabarety, widowiska re-
gionalne: jedno przedstawienie – do 20 minut, czas przygotowania 
zespołu do prezentacji nie może przekraczać 15 minut,

d) w kategoriach teatralnej i muzycznej liczba uczestników powinna 
przekraczać 6 osób, w zespołach tanecznych – 12 osób.

VI. Miejsce i sposób zgłaszania zespołów artystycznych:
a) zgłoszenia zespołów należy dokonywać na „Kartach oceny” (po 4 eg-

zemplarze dla zespołu). Dla poszczególnych kategorii zespołów są 
różne karty ocen. Serdecznie prosimy o podanie informacji na temat: 
zmiany kostiumów (przy zespołach tanecznych), nagłośnienia, po-
trzeb zespołów teatralnych (np. duża czy mała scena) itp. Wzory kart 
zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej MDK 1 w Tychach: 
www.mdk1tychy.edupage.org

b) miejsce nadsyłania „Kart ocen”: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 
im. Artystów Rodu Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1.

VII. Nieprzekraczalny termin nadsyłania kart ocen: 31 marca 2015 r.

VIII. Akredytacja: dla zespołów spoza Tychów i Orzesza, których organy 
prowadzące nie współsponsorują organizacji XXV Festiwalu – usta-
la się akredytację w wysokości 150 zł od zespołu. Pieniądze należy 
wpłacić na podane niżej konto i dołączyć kserokopię dowodu wpłaty 
do kart zgłoszeń: 

BANK: PKO BP  O/Tychy
Nr konta: 93 1240 1330 1111 0010 6083 3371
Nazwa konta: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach
Tytuł wpłaty: akredytacja – XXV Festiwal.
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VIII. Akredytacja: dla zespołów spoza Tychów i Orzesza, których organy 
prowadzące nie współsponsorują organizacji XXV Festiwalu – usta-
la się akredytację w wysokości 150 zł od zespołu. Pieniądze należy 
wpłacić na podane niżej konto i dołączyć kserokopię dowodu wpłaty 
do kart zgłoszeń: 

BANK: PKO BP  O/Tychy
Nr konta: 93 1240 1330 1111 0010 6083 3371
Nazwa konta: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach
Tytuł wpłaty: akredytacja – XXV Festiwal.


