
XII MIEJSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

 

„ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” 

 

edycja podróżnicza 

„RUSZAJMY W ŚWIAT!” 

 

 

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 

 

DATA I MIEJSCE IMPREZY: 

 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) – w godzinach wg ustalonego harmonogramu występów 

 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. 

3. XII edycja poświęcona jest  tematyce związanej z podróżami. 

4. 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.  

 

TERMINY I MIEJSCE: 

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

prosimy nadsyłać do czwartku, 6 kwietnia b.r. pocztą elektroniczną: 

konkursy@palac.szczecin.pl lub na adres: 

 

mailto:konkursy@palac.szczecin.pl
mailto:konkursy@palac.szczecin.pl


  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 30 placówek, które prawidłowo wypełnieni 

odpowiednią kartę zgłoszenia (zał. 1 – osobny dla zespołu wokalnego, tanecznego  

i solisty) i terminowo dostarczy je do organizatora.  

Nie decyduje data stempla pocztowego. 

 

2. Organizator wysyła potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia na adres e-mail 

opiekuna/nauczyciela podany w zgłoszeniu.  

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

zostanie opublikowany w piątek, 14 kwietnia b.r. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 

1. Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe).  

Za rzeczy pozostawione bez nadzoru, Pałac Młodzieży nie odpowiada. 

2. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału Uczestników w Prezentacji, szczególnie kosztów dojazdu, 

przesłania zgłoszeń itp. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia  przesyłek i inne kwestie techniczne 

mogące mieć  wpływ na prawidłowe dostarczanie zgłoszeń związanych z Prezentacją. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach treści 

Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu. 

 

DANE OSOBOWE: 

 Informujemy, że Administratorem danych osobowych zgłoszonych do przeglądu miejskiego jest Pałac Młodzieży  

w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Pałacu Młodzieży znajdują się na 

stronie internetowej pod adresem: palac.szczecin.pl/RODO/ 

 Przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z jego udziałem w przeglądzie odbywać się będzie  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), (Dz. Urz. UE L 119/1). Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na 

stronie internetowej oraz w publikacjach i Facebooku Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji 

w celach niekomercyjnych. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

Regulamin obowiązuje od  14 marca 2023 r. 

 

 

 


