
Regulamin Przeglądu                                         
małych form teatralno-muzycznych                             

dla przedszkolaków 

„To jestEdmund, to jest On,                              

dobry jak mało kto” 

 
I. Organizator: 

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w Gostyniu,                          

ul. Jana Pawła II 16  

II.  Cele Przeglądu:  

 poznanie przez dzieci w wieku przedszkolnym postaci bł. Edmunda Bojanowskiego,  jego 

życia i działalności; 

 zaprezentowanie umiejętności muzycznych i teatralnych dzieci w wieku przedszkolnym na 

terenie powiatu Gostyń; 

 kształtowanie u dzieci umiejętności dostrzegania i nazywania pozytywnych wzorców 

zachowań w postawach innych ludzi, oraz naśladowania ich; 

 popularyzacja śpiewu przez dzieci, 

 promocja młodych wykonawców biorących udział w Przeglądzie, 

 kształtowanie u uczestników wiary w siebie, umiejętności wystąpień publicznych, radości  

z reprezentowania swojego przedszkola. 

 III.Warunki uczestnictwa w Przeglądzie: 

1. W Przeglądzie mogą brać udział zarówno pojedyncze dzieci lub zespoły kilkuosobowe z 

każdego przedszkola, zgłoszone wcześniej przez opiekuna. 



2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie e-mail lub dostarczenie do 

organizatora karty zgłoszeniowej oraz zgody rodziców każdego uczestnikado 5czerwca 2021r. 

na adres: 

e– mail: ochronka.gostyn@siostry.net     

lub 

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP                                                                         

Niepubliczne Przedszkole w Gostyniu                                                                                                                       

ul. Jana Pawła II 16                                                                                                                                                      

63-800 Gostyń 

IV. Termin i miejsce Przeglądu: 

Kochani Dyrektorzy Przedszkoli i Wychowawcy. Ze względu na trwającą nadal epidemię i 

związane z nią obostrzenia nie ma możliwości wspólnego spotkania reprezentacji 

poszczególnych przedszkoli, czy grup przedszkolnych przy szkołach, dlatego też proponujemy 

nagranie scenek lub śpiewu z aranżacją i takie kilkuminutowe filmiki prosimy przekazać do 

organizatora mailowo na adres ochronka.gostyn@siostry.netlub telefonicznie ustalić inną 

formę przekazu. tel.506 200 790 

Filmiki z nagraniem można przesyłać do 10 czerwca 2021 r., a zgłoszenia do udziału w 

przeglądzie 5 czerwca 2021 r. 

Prezentacja nadesłanych materiałów konkursowych nastąpi poprzez ich zamieszczenie na 

kanale YouTube Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w formie zbiorczej lub 

indywidualnej (poszczególne materiały). Wyrażenie zgody na zaprezentowanie nadesłanych 

materiałów na kanale YouTube Zgromadzenia, a tym samym przetwarzanie danych osobowych 

(wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz przypisania do danego przedszkola) jest konieczne 

do udziału w konkursie.   

V. Kryteria oceny:  

Organizator powołuje jury, które oceniać będzie: 

 tematykę scenki lub dramy 

 dobór repertuaru, 

 intonację i dykcję, 

 własną interpretację, 

 ogólny wyraz artystyczny w tym m.in. choreografia, kostium, rekwizyty. 

VI . Nagrody: 

Przez jury wyłonione zostaną 3 pierwsze miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody oraz 

pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w przeglądzie, a ich opiekunowie podziękowania za 

przygotowanie dzieci. W zależności od ilości zgłoszeń, dla każdego przedszkola, z którego 

reprezentacja weźmie udział w przeglądzie, również jest przewidziana nagroda. 

VII. Uwagi końcowe: 

1. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. 
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2. W zależności od ilości uczestników, wszystkie lub wybrane filmiki będą umieszczone na 

portalu społecznościowym lub stronie dostępnej dla lokalnej społeczności. 

3. Decyzje jury  są niepodważalne i ostateczne. 

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

5. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać 

będzie Organizator. 

 


