
XI MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

 

„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” 

 

edycja 

 „S.O.S. dla Ziemi - ocalmy świat - nasz wspólny dom” 

 

 

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: 

1. Do udziału w imprezie zapraszamy dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczające  

do szczecińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek wychowania 

pozaszkolnego. 

2. Przegląd twórczości przedszkolnej daje dzieciom możliwość dobrej zabawy  

i zaprezentowania swoich umiejętności na scenie oraz rozwoju wrażliwości poprzez 

wykonanie pracy plastycznej. 

3. XI edycja poświęcona tematyce związanej z wydarzeniami ostatnich lat, które pokazały jak 

ważne jest dbanie o naszą planetę, nasze zdrowie i relacje międzyludzkie. Związek naszych 

działań z trudną sytuacją na wschodzie Europy jest również odpowiedzią  

na konieczność uwrażliwienia najmłodszych na potrzeby innego człowieka,  

na fundamentalne wartości jakimi są wolność, tolerancja oraz przyjaźń.  

4. Co powinien przygotować zespól lub solista zgłaszający swoje uczestnictwo  

w przeglądzie: 

a) Przygotowany program wokalny lub taneczny, który powinien zawierać 

elementy muzyki, ruchu zgodnie z rodzajem i tematyką prezentacji: 

- prezentacje wokalne (soliści) 

- prezentacje wokalne (zespół) 

- prezentacje taneczne (zespół)  

 Jedna placówka może zgłosić maksymalnie jedną grupę do prezentacji. 

 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 wyłącznie w wersji instrumentalnej powinny być 

czytelnie podpisane i dostarczone na: płycie CD lub na nośniku USB do 

akustyka przed samym występem. Nośnik powinien zawierać tylko utwór, 

który będzie prezentowany na scenie.  
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b)  Pracę plastyczną w formacie A3  

- prezentacje wokalne (soliści) – jedna praca indywidualna 

- prezentacje wokalne (zespół) – jedna praca zbiorowa 

- prezentacje taneczne (zespół) – jedna praca zbiorowa 

 Każdy solista lub zespół wykonuje tylko jedną pracę plastyczną.  

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np.: kredka, 

ołówek, farby plakatowe, akwarele, pastele, collage w formacie A3. 

 Dopuszcza się jedynie prace plastyczne w formie płaskiej, podpisane na 

odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna 

artystycznego, placówka).  

 Prace plastyczne nie będą zwracane autorom.  

 Prace plastyczne wykonane przez grupę/solistę powinny nawiązywać do 

tematu przeglądu „S.O.S. dla Ziemi - ocalmy świat, nasz wspólny dom”  

i być dostarczone w dniu prezentacji. 

5. Zgłoszenia w formie pisemnej na załączonej karcie uczestnictwa (zał. 1)  

wraz z podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodą na przetwarzanie danych osobowych,  

wizerunku uczestnika wraz z pozwoleniem na wykorzystanie pracy plastycznej (zał. 2) 

prosimy nadsyłać do piątku, 22 kwietnia b.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” 

 

W przeglądzie weźmie udział pierwsze 18 placówek, które prawidłowo wypełnieni 

odpowiednią kartę zgłoszenia (zał. 1) oraz zgodę (zał. 2) i terminowo dostarczy je  

do organizatora. Nie decyduje data stempla pocztowego. 

 

TERMINY I MIEJSCE: 

1. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 22 kwietnia b.r. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

2. Organizator wysyła potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia i podaje termin nagrania 

prezentacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu.  

3. Prezentacje uczestników, które odbędą się według ustalonego harmonogramu,  zostaną 

nagrane w dniach 9 i 10 maja (poniedziałek, wtorek) w naszej placówce  

i zaprezentowane na kanale YouTube Pałacu Młodzieży w Szczecinie.  

4. Wystawa prac plastycznych przygotowanych przez uczestników przeglądu zostanie 

zaprezentowana w Pałacu Młodzieży zaś jej termin zostanie przekazany bezpośrednio 

poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Organizator zapewnia bezpieczną formę Przeglądu zgodną z reżimem sanitarnym. 

Przystąpienie do niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad 

bezpieczeństwa znajdujących się na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl 

2. Przed prezentacją na scenie każda placówka zostanie zaproszona do udziału  

w zabawach edukacyjnych dotyczących tematyki przeglądu. 
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3. Każdy solista oraz zespół otrzyma dyplom uczestnictwa oraz statuetkę. 

4. 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 

 

5. Nauczyciel zgłaszający solistę lub zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

oraz informację o dacie i godzinie nagrania prezentacji, najpóźniej do piątku,  

29 kwietnia b.r. 

6. 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. 

7. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w Przeglądzie, 

szczególnie kosztów dojazdu itp. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek  

i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie zgłoszeń 

związanych z Przeglądem. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

10. O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego 

tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania. 

 

DANE OSOBOWE: 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum 

Edukacji w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

w Pałacu Młodzieży znajdują się na stronie internetowej pod adresem:  

www. palac.szczecin.pl/RODO/ 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 5 kwietnia 2022 r. 
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