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PRZEGLĄD TAŃCA MORSKIEGO  

„Z WIATREM W ŻAGLACH” 
 

 
ORGANIZATOR: 

 Publiczne Przedszkole nr 27 „Żagielek” 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
MIEJSCE PRZEGLĄDU:: 

 Przedszkole Publiczne nr 27 – ogród przedszkolny 

CELE PRZEGLĄDU:  

 Pogłębianie i popularyzacja zainteresowań tematyką morską wśród dzieci przedszkolnych.  

 Rozbudzanie i rozwijanie aktywności tanecznej dzieci. 

 Wzajemne poznawanie się i integracja  grup dziecięcych z różnych placówek.  
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Przegląd jest imprezą skierowaną do grup przedszkolnych   

 Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przygotowanie prezentacji tańca o charakterze morskim 
 i stosowne do utworu przebranie  dzieci 

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi nagrania tańca na płycie CV. 

 Zgłoszenie  do przeglądu odbywa się drogą mailową lub telefoniczną. 

 W zgłoszeniu należy podać:  nazwę i adres placówki, dane opiekuna, ilość i wiek dzieci biorących udział 
 w przeglądzie 

 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  
      - dzieci w wieku przedszkolnym 
      - ilość dzieci w grupie – do decyzji nauczyciela; 
       
OCENA: 

 Przegląd ma charakter zabawy i radosnego spotkania dzieci z zaproszonych placówek. 
 

MIEJSCE I TERMIN: 

 Przedszkole Publiczne nr 27 – ogród przedszkolny; 15 maj 2014. 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2014 pod adresem:.pp27@miasto.szczecin.pl. 
telefon kontaktowy - 914336011 
 
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Termin przeglądu może ulec zmianie ze wzg. na pogodę. 

 Dla każdej grupy dziecięcej przewidziane są nagrody i słodki poczęstunek. 

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe).  
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada. 

 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 


