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przedszkoli Dzielnicy XII



Regulamin


Artystyczny Turniej Przedszkoli Dzielnicy XII 
o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Organizatorzy
Rada Dzielnicy XII
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

Cele
•   Możliwość prezentacji dorobku artystycznego przedszkoli 
Dzielnicy XII w gronie nauczycieli i dzieci z innych placówek.
•   Rozwój talentów i artystycznych umiejętności dzieci 
przedszkolnych.
•   Wymiana doświadczeń, pomysłów, rozwiązań 
artystycznych.

Zasady uczestnictwa
Forma i tematyka prezentacji jest dowolna: tańce, występy 
wokalne zespołowe i indywidualne, przedstawienia teatralne.  
W roku 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
mile widziany będzie repertuar patriotyczny.
Ilość prezentacji jest także dowolna.
Czas trwania wszystkich występów z jednego przedszkola: 
od 5 do 25 minut.
Turniejowi towarzyszyć będa Jurorzy–obserwatorzy, którzy 
wytypują prezentacje do Koncertu Laureatów.

Akompaniament
Prosimy o przygotowanie akompaniamentu na nośniku USB, 
lub przesłanie wcześniej wraz z kartą zgłoszenia na adres 
mailowy (o ile nie będzie akompaniamentu "na żywo"). 
W przypadku płyt CD prosimy o informację 
na karcie zgłoszenia i przekazanie akustykowi przed 
rozpoczęciem przeglądu. 

Nagrody
Wszystkie przedszkola uczestniczące w przeglądzie 
otrzymają równorzędne nagrody.  Przewidziane jest 
dodatkowe wyróżnienie jednego z przedszkoli przez 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII na wniosek  jurorów-
obserwatorów.

Terminy
     Prezentacje: 9 maja 2018 godz. 10.00

     Koncert Laureatów (w czasie imprezy plenerowej) 
26 maja 2018  godz. 10.00

Zg³oszenia przyjmujemy do 27 kwietnia 2018
     Prosimy o przysłanie faksem 12 658 37 94

lub e–mailem: imprezy.nawrzosach@mdk.internetdsl.pl –
     następujących infomacji:

– Przedszkole/szkoła (nazwa, adres, adres e–mail, telefon).
– Tytuły i rodzaje poszczególnych prezentacji oraz łączny
   czas 

     – Liczba dzieci występujących
     – Potrzeby techniczne i organizacyjne 

Informacje
    D. Czopik - pon, środa, piątek - 10.00 - 14.00, 
     telefon 12 658 37 94

     Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu i oświadczenia: 
„Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie 
i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku 
dla celów niniejszego konkursu zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29. VIII 1997 roku wraz 
z późniejszymi zmianami”. 

    


