REGULAMIN
PRZEGLĄDU PIOSENKI I POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
I. Organizator przeglądu: Publiczne Przedszkole nr 9 w
Kaliszu.
II. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Kalisza, Dyrektor Delegatury w Kaliszu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Biskup Kaliski Senior, Komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kaliszu.
III. Patronat medialny: gazeta „Życie Kalisza”, portal Fakty Kaliskie, TV Magazyn
Miejski, Telewizja Dom Józefa, Radio Centrum.
IV. Cele przeglądu:
 prezentacja umiejętności wokalnych i recytatorskich dzieci,
 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań piosenką i poezją patriotyczną,
 kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem,
narodem, jego historią, tradycją i wartościami,
 rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
 dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
z piękna treści utworów muzycznych i poetyckich,
 odkrywanie i promowanie młodych talentów.
V. Warunki uczestnictwa:
 w przeglądzie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli w wieku 5,6 lat,
 każda placówka może zgłosić tylko jednego uczestnika w kategorii piosenki
lub w kategorii recytacji,
 przedszkole zgłaszające swojego uczestnika zapewnia swojemu soliście
podkład muzyczny (instrument, nagranie CD),
 zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
 rodzic uczestnika przeglądu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu uczestnictwa w przeglądzie, w tym na publikację
wizerunku dziecka, zamieszczenie imienia i nazwiska laureata na stronie
internetowej Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu, Facebooku
i w lokalnych mediach
 wszelkie decyzje Organizatora konkursu i Jury będą ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
VI. Przebieg i organizacja przeglądu:
 przegląd odbędzie się 30 stycznia 2018r w Auli UAM im. prof. Jerzego
Rubińskiego o godz. 10.00,
 skład jury powołuje organizator: (specjaliści z dziedziny muzyki, teatru, poezji),

 jury po wysłuchaniu wszystkich utworów dokona oceny prezentowanych piosenek
i wierszy,
 poza przeglądem wystąpią dzieci reprezentujące organizatora oraz młodzież
z klas mundurowych V LO w Kaliszu i Technikum Ekonomicznego, uczniowie
z Technikum Budowy Fortepianów, wolontariusze ze stowarzyszenia ABBA
PATER w Kaliszu.
VII. Kryteria oceny:
 dobór repertuaru,
 sposób prezentacji- dykcja, zastosowane środki wyrazu, interpretacja,
pomysłowość prezentacji utworu, walory głosowe, muzykalność, wyczucie rytmu
 ogólny wyraz artystyczny
VIII. Nagrody:
 jury przeglądu wybierze wśród uczestników zwycięzców, którym zostaną
wręczone nagrody ufundowane przez sponsorów,
 każdy uczestnik i przedszkole biorące udział w przeglądzie otrzyma pamiątkowy
dyplom i upominek,
 Patronaci Honorowi oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu
wręczą Nagrodę Specjalną Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej
za wyjątkową kreację artystyczną

Zgłoszenia wyłącznie na KARCIE ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać na adres
e-mail poczta@przedszkole9.kalisz.pl lub pocztą oraz bezpośrednio do Publicznego
Przedszkola nr 9 w Kaliszu, ul. Handlowa 4 do dnia 15 grudnia 2017r.
Prosimy o dołączenie autorów tekstów i muzyki utworów oraz słów piosenek
i wierszy prezentowanych podczas Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Dodatkowych
udzielają:

informacji

Agnieszka Przybyłowska, Renata Świątczak, Sylwia Przybylska Tel. 62 5030301
lub 62 5030350

KARTA ZGŁOSZENIA NA PRZEGLĄD
PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK:
.................................................................................................................................................................
UTWÓR PRZYGOTOWANY NA PRZEGLĄD:
(Tytuł, autor, rodzaj akompaniamentu)

.................................................................................................................................................................
NAZWA PRZEDSZKOLA ZGŁASZAJĄCEGO UCZESTNIKA
(Pełna nazwa ,adres , telefon )

…..............................................................................................................................................................................................

NAUCZYCIEL /OPIEKUN:

(Imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego)
…..............................................................................................................................................................................................

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ:
……………………………..................................................................................................................................
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w celu uczestnictwa
w przeglądzie, w tym na publikację wizerunku dziecka, zamieszczenie imienia
i nazwiska laureata na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu,
Facebooku i w lokalnych mediach.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Podpis rodzica)

ORGANIZATOR : PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE NR 9
ul. Handlowa 4, 62-800 Kalisz tel. /
0-62/ 50 30 301

