
 

REGULAMIN  
 

 

 

Organizator: 

 

Akademia Przedszkolaka - Niepubliczne Przedszkole Językowe 

Ul . 1 Maja 13,  

26-200 Końskie 

www.akademia-przedszkolaka.com 

konskie@akademia-przedszkolaka.com 

Koordynator : Izabela Czapla 

Kontakt:  601 668 592/ 723 010 969 

 

 

Cele: 

 

- promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, 

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, 

- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez  

rozbudzanie ich świadomości językowej. 

 

 

Termin i miejsce: 

  

Prezentacje odbędą się w budynku Akademii Przedszkolaka ,  

ul. 1 Maja 13, 2 .06.2016 r. o godzinie 10:00 

 
 

 

http://www.akademia-przedszkolaka.com/


 

Warunki uczestnictwa: 

 

Do udziału w Przeglądzie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z miasta 

Końskie w dwóch kategoriach: 

 

- SOLISTA 

 

- DUETY 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie karty zgłoszenia 

bądź osobiste jej dostarczenie (Karta zgłoszenia dołączona  

do Regulaminu )na adres Organizatora do dnia 23 .05.2016 r. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wykonać 1 piosenkę w języku 

angielskim. 

3. Akompaniament stanowią podkłady na płycie CD ( dołączone do karty 

zgłoszenia ) 

 

Kryteria oceny i nagrody: 

 

Jury  i jego skład powołuje Organizator. 

Werdykt ogłoszony przez Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

Jury w każdej kategorii przyznaje nagrody. Każdy uczestnik otrzyma słodki 

upominek i nagrodę- niespodziankę. 

 

                                           

Jury oceniać będzie: 

 

- dobór  repertuaru, 

- muzykalność oraz indywidualność sceniczną, 

- interpretację wybranej piosenki. 

 

Uwagi organizacyjne: 

 

1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem uczestników. 

2. Postanowienia wynikające z Regulaminu są podstawą do prowadzenia 

Przeglądu, a interpretacja należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników 

oraz nagrań . 

4. Szczegółowych informacji udziela Organizator. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ………………………………………………………………… 

2. KATEGORIA: ……………………………………………………………………………………………… 

3. NAZWA I ADRES PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ: ………………………………………………. 

4. TYTUŁ PIOSENKI : ……………………………………………………………………………………… 

5. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: …………………………………………………………………… 

6. KRÓTKA INFORMACJA O UCZESTNIKU:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem / am się z Regulaminem Przeglądu, zgadzam się z jego treścią i akceptuje założenia 

Regulaminowe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz uczestnika na cele związane z 

Konkursem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 z późn. zm.)  
  

 

 

Miejscowość, data:                                                                                  Podpis opiekuna: 

                                                                                                                   

           ………………………………..                                                                               ..…………………………. 

                                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


