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I. Organizator:  Dom Kultury w Kętach

II. Termin i miejsce: 30.05.2018, Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 17.05.2018

IV. Cele przeglądu:

1. Podtrzymywanie i rozwój bogatej polskiej tradycji ludowej.

2. Upowszechnianie folkloru i tradycji ludowej wśród  dzieci.

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z tańcem, muzyką, piosenką.

4. Zaprezentowanie dorobku artystycznego najmłodszych.

5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi.

6. Wspieranie placówek oświatowych w realizacji podstawy programowej – edukacja regionalna.

V. Założenia programowe:

1. Poszczególne placówki prosimy o przygotowanie programu artystycznego  o tematyce regionalnej, 

    w których pojawia się następujące elementy: taniec, śpiew, zabawy, wyliczanki itp. z wybranego regionu.

2. Czas prezentacji 5-10 min.

3. W przeglądzie mogą brać udział dzieci, w wieku od 5 do 7 lat z placówek przedszkolnych 

    (grupy starszaków) oraz szkolnych ( I klasa). 

4. Chętne grupy zapraszamy do ponownej prezentacji na estradzie podczas Obchodów 

    Międzynarodowego Dnia Dziecka w dn. 02.06.2018 (przewidziane upominki dla wszystkich 

    występujących).

5. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie do organizatora wypełnionej karty 

     zgłoszenia w terminie do dnia 17.05.2018 r.

6. Kartę zgłoszenia wraz z plikiem muzycznym można dostarczyć osobiście (pokój nr 4 DK) lub przesłać 

    pocztą, faksem lub mailem na adres: Dom Kultury w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a

    fax: 33/ 845 27 10,
UWAGA –  Niezależnie od formy dostarczenia zgłoszenia, prosimy o posiadanie  podkładu  muzycznego na nośniku – typ pendrive 

w dniu imprezy!  Za jakość nagrań organizator nie ponosi odpowiedzialności.

VI. Organizator zapewnia 

1. Obsługę techniczno-akustyczną, garderoby.

2. Dla każdej grupy dyplom za uczestnictwo oraz drobne upominki.

VII. Uwagi końcowe

1. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia załączonej do regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na:

a) przetwarzanie przez Dom Kultury danych osobowych uczestników przeglądu, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

b) udzielenie nieodpłatnie praw do rejestracji fotograficznej i filmowej oraz do publikacji swoich 

wizerunków w materiałach promocyjnych relacjonujących przebieg przeglądu.

2. Harmonogram przeglądu  zostanie opublikowany na stronie www.domkultury.kety.pl po przyjęciu 

wszystkich kart zgłoszeń.

3. Informacje uzyskać można w Dziale Programowo-Animacyjnym DK, tel. 33/844 86 76

- koordynator  Dorota Wojewodzic.

Regulamin Przeglądu  Twórczości Regionalnej dla Przedszkolaków
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