IX MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT”
- edycja ekologiczna

REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62
e-mail: konkursy@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 o tematyce ekologicznej powinien zawierać elementy muzyki, ruchu
zgodnie z rodzajem prezentacji:
-prezentacje wokalne (soliści)
-prezentacje wokalne (zespół)
-prezentacje taneczne (zespół)








Każdy solista lub zespół wykonuje tylko jeden utwór.
Czas prezentacji wokalnej nie może przekroczyć 5 minut.
Czas prezentacji tanecznej nie może przekroczyć 3 minut.
Podkłady muzyczne powinny być czytelnie podpisane i dostarczone na: płycie CD lub na nośniku
USB. Nośnik powinien zawierać tylko utwór, który będzie prezentowany na scenie.
Zgłoszenia w formie pisemnej na załączonej karcie uczestnictwa /zał. 1/ prosimy nadsyłać do
05.04.2018 r. pocztą elektroniczną: konkursy@palac.szczecin.pl
lub na adres:
Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji
al. Piastów 7, 70 – 327 Szczecin
tel. 91 422 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. Nie decyduje data stempla pocztowego.

TERMINY I MIEJSCE:
 Zgłoszenia przyjmujemy do 05.04.2018 r.
 Organizator wysyła potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 Przegląd rozpocznie się w Pałacu Młodzieży 19.04.2018 r. o godzinie 10.00

UWAGI KOŃCOWE:
 Każdy solista oraz zespół otrzyma dyplom uczestnictwa oraz drobny upominek.
 Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Dział Organizacyjny Pałacu Młodzieży
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61 wew. 36
e-mail: konkursy@palac.szczecin.pl


Nauczyciel zgłaszający solistę lub zespół jest zobowiązany do zapoznania się
z HARMONOGRAMEM prezentacji, który będzie dostępny na stronie internetowej
www.palac.szczecin.pl od dnia 16.04.2018 r.
 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.
 Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w Przeglądzie, szczególnie
kosztów dojazdu itp.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne
kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie zgłoszeń związanych
z Przeglądem.
 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu
Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania.
DANE OSOBOWE:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie
wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Przeglądu organizowanego na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie będą przez niego przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 2135 z późn. zm.) i w celu realizacji Przeglądu, wyłonienia zwycięzców
Przeglądu, doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

Każdy uczestnik Przeglądu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika Przeglądu w dowolnym
momencie jego trwania aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych
przez uczestnika i powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w Przeglądzie.
WARUNKI PRAWNE:

Zgłoszenie dziecka do niniejszego Przeglądu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez jego rodziców/opiekunów
prawnych na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka oraz opublikowanie jego osiągnięć (w tym
wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie, nadanie, użyczenie) na terenie placówki, stronie internetowej (w tym
portalach społecznościowych) oraz w publikacjach i folderach itp. wydawnictwach Pałacu Młodzieży lub innych
instytucji oświatowych i kultury. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie rozpowszechniania w celach niekomercyjnych.

Nauczyciel przyjmując na siebie rolę opiekuna i dokonując zgłoszenia do udziału w Przeglądzie, zobowiązuje się tym
samym do przekazania powyższych informacji i uzyskania zgód na rozpowszechnianie wizerunku na wyżej
określonych zasadach.

Podmiot zgłaszający udział w Przeglądzie przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych
roszczeń osób trzecich w związku z publicznym odtworzeniem utworów dostarczonych jako podkład do występu
uczestników Przeglądu.

Regulamin obowiązuje od 19 października 2017 r.

