
 

 
V MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 
„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” 
 
REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 

 

MIEJSCE IMPREZY: 
 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
 Do udziału w imprezie zapraszamy dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczające do 

przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego,  
 Przegląd twórczości przedszkolnej daje dzieciom możliwość dobrej zabawy  

i zaprezentowania swoich umiejętności na scenie, 
 Przygotowany program powinien zawierać elementy muzyki, ruchu zgodnie z 

rodzajem prezentacji: 
 

-prezentacje wokalne (soliści) 
-prezentacje wokalne (zespół)  
-prezentacje taneczne (zespół) 
 

 Czas prezentacji wokalnych nie może przekroczyć 5 minut. 
 Czas prezentacji tanecznych nie może przekroczyć 3 minut. 
 Płyty z podkładem muzycznym powinny być czytelnie podpisane. 
 Zgłoszenia w formie pisemnej na załączonej karcie uczestnictwa prosimy 

nadsyłać do 06.03.2014 r. pocztą elektroniczną: konkursy@palac.szczecin.pl  
lub pod adresem: 

 
Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70 – 327 Szczecin 
Tel. (091) 422-52-61, wew. 36,  

       z  dopiskiem „ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” 
 
 Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest prawidłowe wypełnienie karty 

zgłoszenia i terminowe dostarczenie jej do organizatora. 
 
TERMINY I MIEJSCE: 
 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 06.03.2014 r. 
 Organizator wysyła potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu. 
 Przegląd rozpocznie się w Pałacu Młodzieży 26.03.2014r. o godzinie 10.00 
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UWAGI KOŃCOWE: 
 

 Każdy solista oraz zespół otrzyma dyplom uczestnictwa oraz drobny upominek. 
 Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:  

 
Dział  Organizacyjny Pałacu Młodzieży - pok.105 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 091 422 52 61 wew. 36 
E-mail: konkursy@palac.szczecin.pl 

 
 Harmonogram prezentacji będzie dostępny na stronie internetowej 

www.palac.szczecin.pl 
 
Organizator udostępnia uczestnikom konkursu garderobę.  
Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty    
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży 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 zawarte w karcie zgłoszenia  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych 

Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka  na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda 
dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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