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REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU 
             PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

   „ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ” 
 

            POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 

 
 

I CELE IMPREZY: 

Proces dydaktyczno – wychowawczy w przedszkolu przebiega między innymi w oparciu o działanie twórcze 
dzieci. Niejednokrotnie prezentacje dzieci są odbierane przez wąskie grono społeczności przedszkolnej                         
i rodziców. Dlatego też Młodzieżowy Dom Kultury poprzez organizowanie Festiwalu chce spopularyzować 
dorobek przedszkolny i podkreślić odpowiedzialną pracę pedagogów, poza tym dąży do : 
 

 popularyzowania śpiewania wartościowych piosenek 

 wyszukiwania utalentowanych dzieci 

 prezentowania osiągnięć placówek przedszkolnych 

 wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W  przeglądzie  mogą  uczestniczyć  soliści  w  kategorii  wiekowej        

od 3 do 6 lat. Proponujemy Państwu zorganizowanie eliminacji środowiskowych                                 

w przedszkolu i wytypowanie na szczebel powiatowy najlepszych uczestników. 

2.  Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce dziecięcej. 

     Mile widziane będą piosenki nowe ( premierowe ). 

3.   Soliści oceniani będą w trzech  kategoriach : 

 I kategoria            -  3 i 4 latki 

 II kategoria  -  5 latki 

  III kategoria            -  6 latki 

4.    Placówka typująca może zgłosić po 1 osobie w każdej kategorii wiekowej 

5.     Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia  i  przesłanie jej na adres : 

 

                MŁODZIEŻOWY  DOM  KULTURY 

UL. MONIUSZKI 15 

96 – 300 ŻYRARDÓW 

lub e-mailem na adres: mlodek@vp.pl 

 

w  nieprzekraczalnym  terminie  do  6 maja  2016 roku ( decyduje data stempla pocztowego ). 
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III JURY : 

Prezentacje solistów oceniane będą według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru 

 dykcja 

 intonacja 

 interpretacja 

 

IV NAGRODY : 

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów poszczególnych miejsc oraz dyplomy pamiątkowe. 

 

V TERMIN : 

Festiwal odbędzie się 3 czerwca 2016 roku (piątek) w Młodzieżowym Domu Kultury o godz. 11.00. 

Informacji dotyczących organizacji Festiwalu udziela Aleksandra Rudzińska lub sekretariat Młodzieżowego 

Domu Kultury od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 16.00,    

tel. 855 – 45 – 14, 855 – 33 – 40 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

           wszelkie zmiany repertuarowe i osobowe proszę zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed   

            festiwalem 

 decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie 

 nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników 

przechodzą na własność Organizatora 

 uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia oraz bezpłatną prezentację wizerunku  i materiałów filmowych z jego uczestnictwem 

nagranych   w celu popularyzacji konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do 

wynagrodzenia 

 w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

 przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem wymienionych wyżej punktów 

Regulaminu 

 

 

ZAPRASZAMY 
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POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

 „ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ” 
3 czerwca 2016r. 

 

Karta zgłoszenia 
 
1. Imię i nazwisko solisty, wiek, kategoria wiekowa 

............................................................................................................................................... 
 

2. Nazwa placówki 

............................................................................................................................................... 
 

4. Imię i nazwisko opiekuna, instruktora 

............................................................................................................................................... 
 
5. Utwór przygotowany na festiwal/ tytuł, autor, kompozytor / 

............................................................................................................................................... 
 

6. Ważniejsze informacje o soliście 

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

7. Potrzeby techniczne 

............................................................................................................................................... 
 
8.Adres i telefon szkoły/placówki 
............................................................................................................................................... 
 
9. Adres a-mail 
............................................................................................................................................... 
         
 
         ............................................................................................ 

         Pieczątka i podpis dyrektora placówki 


