
 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARCELORMITTAL POLAND  

"RÓWNE PRZEDSZKOLAKI"  

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

 

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

W III PRZEGLĄDZIE PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ  

PT.: „Z KULTURĄ BYCIA WKRACZAM DO ŻYCIA”. 

 

 

Patronat: 

  



Regulamin 

 

Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

z Dąbrowy Górniczej i okolic. 

Organizator: 

 Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole 

ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej 

mieszczące się przy ulicy Kasprzaka 74a, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 

http://www.fundacja-naszedzieci.pl 

Patronat i nagrody: 

Patronat nad konkursem objęli i nagrody ufundowali: 

 Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

przy al. Piłsudskiego 92, KRS: 0000377619, organizacja pożytku 

publicznego, http://www.fundacja-naszedzieci.pl 

 Prywatne Przedszkole Estetyczne z siedzibą w Poznaniu  

mieszczące się przy ul. Kosowskiej 42, http://www.estetyczne.pl/  

 

Cele konkursu: 

 prezentacja i promocja twórczości artystycznej  dzieci w wieku 

przedszkolnym, 

 popularyzacja śpiewania piosenek promujących zdrowy styl życia, 

kulturę bycia oraz właściwe relacje społeczne, 

http://www.fundacja-naszedzieci.pl/
http://www.fundacja-naszedzieci.pl/
http://www.estetyczne.pl/


 rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu i tańca, 

 kształtowanie poziomu kultury estetycznej dzieci, 

 integracja społeczności międzyprzedszkolnej. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 przegląd piosenki skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 

(3-6 lat) uczęszczających do przedszkoli  oraz oddziałów 

przedszkolnych z Dąbrowy Górniczej i okolic. 

 przegląd piosenki odbędzie się w dniu 11.06.2018r. 

o godzinie 10.00 w Niepublicznym Przedszkolu ArcelorMittal Poland 

"Równe Przedszkolaki" przy ul. Kasprzaka 74a, 41-303 w Dąbrowie 

Górniczej. 

 występy oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria (dzieci od 3-4 lat), II kategoria (dzieci od 5-6 lat). 

 czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć  

5 minut. 

 należy przygotować podkład muzyczny w wersji instrumentalnej 

(nagrany w formacie audio lub mp3), możliwy jest występ 

z akompaniamentem pianina (instrument dostępny w przedszkolu) 

lub gitary przywiezionej ze sobą. 

 w przeglądzie może wziąć udział solista z tancerzami (maksymalnie 

dwoje dzieci tańczących).  



 uczestnicy prezentują jedną piosenkę związaną z tytułem III 

Przeglądu Piosenki Przedszkolnej. 

 każda placówka może zgłosić maksymalnie jednego uczestnika wraz 

z grupą taneczną z wybranej kategorii wiekowej (dzieci 3-4 letnie 

lub dzieci 5-6- letnie) oraz dwóch nauczycieli prowadzących. 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 

organizatora wypełnionej Karty Uczestnictwa (załącznik nr 1). 

 Karta Uczestnictwa stanowi załącznik Regulaminu. 

 Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/prawnego 

opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 2). 

 zgłoszenia udziału należy dostarczyć do dnia 25.05.2018r. na adres 

Organizatora: Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland 

"Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej ul. Kasprzaka 74a, 41-

303 Dąbrowa Górnicza, lub przesłać w formie elektronicznej: 

przedszkole@rowne-przedszkolaki.pl w temacie wiadomości 

"przegląd piosenki przedszkolnej". 

 W przeglądzie może wziąć udział maksymalnie 15 zespołów 

wokalno-tanecznych. 

 Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

uczestników. 

 Interpretacji zapisów regulaminu dokonuje Dyrekcja Niepublicznego 

Przedszkola ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" 

w Dąbrowie Górniczej. 



W jury zasiądą specjaliści z dziedziny śpiewu i tańca. 

Jury oceniać będzie: 

 walory głosowe oraz taneczne, 

 dobór repertuaru dostosowany do wieku, 

 muzykalność, 

 interpretację, 

 choreografię, 

 osobowość sceniczną. 

 

 Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. Kolejność występów 

zostanie ustalona w dniu przeglądu  piosenki. Wyróżnione dzieci 

otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast pozostali 

uczestnicy dyplomy. Nauczyciele przygotowujący dzieci otrzymają 

podziękowania. 

 


