
         REGULAMIN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organizatorzy:  
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie 
 
Termin  
20 maja 2011 r., godz. 10.00, Świetlica Wiejska w Łącku. 
 
Celem konkursu jest:  
⋅ rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu, teatru, tańca promowanie młodych 

talentów  
⋅ kształcenie umiejętności artystycznych uczestników i rozwijanie ich ekspresji 

ruchowej  
⋅ wszechstronna edukacja artystyczna, ukazanie kreatywności artystycznej dzieci 
⋅ popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych  
⋅ możliwość realizacji twórczej poprzez działania artystyczne  
⋅ artystyczna konfrontacja dorobku zespołów dziecięcych 
⋅ kształtowanie i promowanie postaw więzi rodzinnych i jej otoczenie 
⋅ integracja środowisk przedszkolnych  
⋅ wychowanie artystyczne jako oddziaływanie profilaktyczne w rodzinie 
 
Zasady uczestnictwa:  
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu Gminy 

Postomino.  
2. W występach udział brać mogą zespoły, duety oraz soliści.  
3. Każda zgłoszona placówka może wystawić do konkursu po jednym zespole  

w konkursie tanecznym i konkursie teatralnym oraz dwa zespoły/duety/solistów  
w konkursie wokalnym.  

4. W konkursie dopuszcza się następujące formy:  
⋅ Formy teatralne 

Grupy przedstawiają dowolna formę sceniczną o łącznym czasie nie krótszym 
niż 10 minut i nie przekraczającym 15 minut. 

⋅ Formy wokalne 
Soliści/duety/zespoły wykonują jedna piosenkę acapella, z akompaniamentem 
instrumentalnym lub z nagraniem w formie półplaybacku w czasie nie 
przekraczającym 5 minut. 



⋅ Formy taneczne 
Zespoły prezentują jeden dowolny układ taneczny w czasie nie 
przekraczającym 5 minut. 

5. Organizator zapewnia scenę o wymiarach: 5,5 m x 4 m 
6. Podkład muzyczny do prezentacji powinien być nagrany na płycie CD lub MP3  

z opisem nazwy placówki i zespołu (preferowany termin dostarczenia płyty  
do CKiS to 19 maja 2011 r., nagranie dostarczyć należy do świetlicy wiejskiej  
w Łącku do godz. 9.30 w dniu prezentacji). 

 
Zgłoszeniae pisemne (wg wzoru) przyjmowane będą do dnia 16 maja 2011 r.,  
w Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, przekazane pocztą, 
osobiście, bądź drogą elektroniczną na adres ckis@postomino.pl. 
 
Ocena i nagrody:  
1. Organizator powołuje członków jury. 
2. Jury wyłoni wśród uczestników konkursu I, II, i III miejsca w trzech w/w formach 

konkursu. 
3. Jury oceniać będzie: kompozycję choreograficzną, estetykę i ekspresję ruchową 

wykonawców, dobór muzyki, ogólny wyraz artystyczny, dobór i wykorzystanie 
rekwizytów, interpretację ruchową utworu muzycznego, kostiumy. 

4. Werdykt jury jest ostateczny. 
5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez 

organizatorów  i sponsorów, przewidywane są także wyróżnienia. 
 
Sprawy organizacyjne:  
1. Kolejność prezentacji ustala organizator. Informacje o kolejności występu zostaną 

przekazane do placówek drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
3. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkolaków 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji 
dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów 
edukacyjnych i popularyzatorskich.  

4. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego 
regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do 
celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.  

5. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Maria Lech-Szajner  
tel. (59) 810-89-23 lub e-mail: turystyka@postomino.pl. 

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

 
ORGANIZATOR:  
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
76-113 Postomino 97 
tel./fax: (59) 810-93-73 
e-mail. ckis@postomino.pl 


