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CELE FESTIWALU:
• wyzwalanie u dzieci radości śpiewania,
• stworzenie  dzieciom  uzdolnionym  muzycznie  okazji  do  zaprezentowania  swoich 

talentów,
• integracja przedszkolaków pochodzących z różnych placówek przedszkolnych,
• promowanie przedszkola w środowisku,
• rozbudzenie uczucia radości i wspólnej zabawy.

 
1. TERMIN FESTIWALU:

29.03.2017 r. – godz. 10.00

2. UCZESTNICY:
• Soliści i zespoły – dzieci w wieku 5 - 6 lat – max 3 dzieci z jednej placówki, np. tylko  

zespół 3 osobowy lub zespół 2 osobowy i 1 solista lub 2 solistów.
• Każde przedszkole przygotowuje max 2 piosenki o tematyce dziecięcej.

3. MIEJSCE: 
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola z Gminy Namysłów.
2. Konkurs składa się z II etapów:

Α) I etap – jest to etap wewnętrzny w placówkach, które zgłosiły się do udziału w 
konkursie:
• etap ten obejmuje wyłonienie reprezentantów z danego przedszkola,
• uczestnicy  przygotowują  piosenki,  formą  i  treścią  odpowiadające  grupie 

wiekowej,
• formy teatralne, inscenizacje będą traktowane jako występ pozakonkursowy,
• zgłoszenie  uczestników  następuje  poprzez  dostarczenie  do  Organizatora 

uzupełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 17.03.2017r. Nadesłany pakiet 
zgłoszeniowy powinien zawierać również podkład muzyczny na CD. W razie 
pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 774100770,

• zgłoszenie  uczestnictwa  w  Festiwalu  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem 
warunków niniejszego regulaminu.
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Β) II etap – odbywa się na w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie w dniu 
29.03.2017 r. o godz. 10.00 
• wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami,
• wszyscy uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na swój koszt lub koszt instytucji 

delegującej,
• ten etap obejmuje wyłonienie zwycięzców z wszystkich przedszkoli biorących 

udział w Festiwalu,
• każdy uczestnik Festiwalu przygotowuje jedną piosenkę o tematyce dziecięcej, 

śpiewa ją z dowolnego akompaniamentu (max 3 uczestników i max 2 piosenki 
z jednej placówki),

• uczestnicy  Festiwalu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  limitu  czasowego 
prezentacji – max 5 min dla jednego uczestnika,

• Organizator nie przewidują prób przed koncertem,
• kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator.

5. OCENY I NAGRODY:
A) Występy  solistów  będą  oceniane  przez  powołane  przez  organizatorów  Jury.  Od 

decyzji Jury nie ma odwołania.
B) Kryteria oceny śpiewu przez członków Jury:

• dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursowych,
• interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy - indywidualne podejście do 

prezentacji wokalnej,
• muzykalność: wyczucie rytmu i tempa melodii,
• ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne wykonawcy.

C) Jury zastrzega sobie prawo do ustanawiania liczby miejsc nagradzanych.
D) Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
E) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu Festiwalu.

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
• Nagłośnienie i odtwarzacz CD.

7. UWAGI KOŃCOWE:
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 

laureatach  Festiwalu  na  stronie  internetowej  Przedszkola  Integracyjnego  w 
Namysłowie, a także Urzędu Miejskiego oraz w Gazecie Namysłowskiej.

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  regulaminie,  jeżeli  nastąpi  taka 
konieczność.

• Przypadki  nie  objęte  niniejszym  regulaminem,  oraz  ewentualne  kwestie  sporne, 
rozstrzygać będzie Organizator.

• Regulamin  konkursu  i   karta  zgłoszenia  do  pobrania  na  stronie  internetowej 
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie – www.przedszkole-namyslow.pl 

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez  
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa  
o  ochronie  danych  osobowych  z  dn.29.08.1997  r.  Dz.U.  Nr  133  poz.833  z  póz.  zm./.  Osoby  uczestniczące
w Festiwalu potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 


