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XIII MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TAŃCA 

MORSKIEGO „Z Wiatrem w Żaglach” 
 

 
ORGANIZATOR: 

 Przedszkole Publiczne Nr 27 „Żagielek” 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

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

 Przedszkole Publiczne Nr 27 „Żagielek” ul. H. Pobożnego 6/8 70-508 Szczecin 

CELE KONKURSU:  

 Popularyzowanie wśród najmłodszych zamiłowania do morskości i żeglarstwa 

 Propagowanie idei „Morskiego Szczecina” 

 Przybliżenie tematyki wodnej, morskiej i żeglarskiej 

 Prezentowanie umiejętności artystycznych: taniec i śpiew szant 

 Poszerzenie, zdobycie wiedzy i umiejętności o charakterze morskim 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie 

 Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia. 

 Karty zgłoszeń muszą zawierać dokładny adres (z telefonem) placówki oraz dane opiekuna. 

 Zapraszamy do udziału solistów, duety oraz zespoły i grupy taneczne dzieci z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z terenu miasta Szczecin. 

 Każdy zespół może wykonać jeden układ taneczny. 

 Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min. 

 Uczestnicy przynoszą własne płyty CD lub pendrive z nagranym utworem i dokładnym opisem. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  
      - dzieci w wieku przedszkolnym; 
 
NAGRODY: 
 Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.       

MIEJSCE I TERMIN: 

 Miejscem przeglądu jest Przedszkole Publiczne Nr 27 „Żagielek przy ul. H. Pobożnego 6/8 70-508 
Szczecin 

 Karty zgłoszenia prosimy przesłać minimum 10 dni przed datą przeglądu na adres e-mail: 
pp27@miasto.szczecin.pl lub dostarczyć do placówki. 

 Przegląd odbędzie się 17.05.2018 o godzinie 9:30 
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną. 

 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. 
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