
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 
 
 
Organizatorzy:  
� Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

� Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Postominie 

Termin: 
15 czerwca 2012 r. (piątek), godz. 10.00 
Świetlica Wiejska w Łącku 
Celem konkursu jest:  
� prezentacja i popularyzacja twórczości artystycznej 

� rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu, tańca, teatru  

i promowanie młodych talentów  

� kształtowanie zdolności artystycznych dzieci i rozwijanie ich 

ekspresji ruchowej 

� wszechstronna edukacja artystyczna 

� pobudzanie kreatywności 

� popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych  

� możliwość realizacji twórczej poprzez działania artystyczne  

� integracja środowisk przedszkolnych i artystyczna 

konfrontacja ich dorobku 

� kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych 

� umocnienie wpływu rodziny jako wzorca prawidłowych 

zachowań 

� wzmocnienie wpływu działań artystycznych jako oddziaływania 

profilaktycznego w rodzinie 

Zasady uczestnictwa: 
⋅ konkurs przeznaczony jest dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczęszczających lub nieuczęszczających do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat z terenu 

Gminy Postomino 

⋅ w przeglądzie udział brać mogą: zespoły, duety oraz soliści 

⋅ w konkursie dopuszcza się następujące formy:  

Formy teatralne – grupy przedstawiają dowolną formę 

sceniczną (przedstawienie, skecz, scenkę) o łącznym czasie 

nie przekraczającym 15 minut. 

Formy wokalne - soliści/duety/zespoły wykonują jedną 

piosenkę acapella, z akompaniamentem instrumentalnym lub  

z nagraniem w formie półplaybacku w czasie nie 

przekraczającym 5 minut 

Formy taneczne - soliści/duety/zespoły prezentują jeden 

dowolny układ taneczny w czasie nie przekraczającym  

5 minut. 

⋅ dzieci zgłoszone indywidualnie przez rodziców mogą brać 

udział w każdej formie prezentacji 

⋅ każda placówka może zgłosić do konkursu po jednym zespole 

w konkursie tanecznym i konkursie teatralnym oraz dwa 

zespoły/duety/solistów w konkursie wokalnym 
⋅ organizator zapewnia scenę o wymiarach: 5,5 m x 4 m 
⋅ podkład muzyczny do prezentacji powinien być nagrany na 

płycie CD lub MP3 z opisem nazwy placówki i zespołu (płyty  

z nagraniem proszę dostarczyć w dniu imprezy do godz. 

9.30). 
Zgłoszenia (wg wzoru) - pocztą, osobiście, faxem bądź drogą 

elektroniczną na adres ckis@postomino.pl. przyjmowane będą 

do dnia 11 czerwca 2012 r., w Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie, 76-113 Postomino 97  

Ocena i nagrody:  
⋅ organizator powołuje członków Jury 

⋅ Jury wyłoni wśród uczestników konkursu I, II, i III miejsca 

w trzech w/w formach konkursu 

⋅ Jury oceniać będzie: kompozycję choreograficzną, estetykę  

i ekspresję ruchową wykonawców, dobór muzyki, ogólny 

wyraz artystyczny, dobór i wykorzystanie rekwizytów, 

interpretację ruchową utworu muzycznego, kostiumy 

⋅ werdykt jury jest ostateczny 

⋅ zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II 

i III miejsca w poszczególnych formach prezentacji, 

wyróżnienia i dyplomy 

Sprawy organizacyjne:  
⋅ kolejność prezentacji ustala organizator - informacje  

o kolejności występu zostaną zamieszczone na stronie 

www.ckis.postomino.pl, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2012 r. 

⋅ uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

⋅ zgłoszenie do udziału w Prezentacjach jest równoznaczne  

z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

do przetwarzania danych osobowych do celów 

organizacyjnych i promocyjnych imprezy oraz zapisu  

i wykorzystania zarejestrowanego materiału audio-video 

⋅ wszelkich informacji udziela: Maria Lech-Szajner,  

tel. (59) 810-89-23 lub e-mail: turystyka@postomino.pl 
 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie  
i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


