Regulamin konkursu patriotycznego dla dzieci w wieku
przedszkolnym
„Jaki znak Twój? - Orzeł Biały”
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Orzełki Caritas
Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie na osiedlu Orła Białego 20.
2. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gniezna.

Archidiecezji

II. CELE KONKURSU
1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci.
2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych.
4. Pobudzanie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności.
5. Rozwijanie i prezentacja umiejętności wokalnych i recytatorskich przedszkolaków.
III. ADRESACI KONKUSU
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do
gnieźnieńskich przedszkoli.
IV. PRZEBIEG KONKURSU:
1. Powitanie uczestników występu;
2. Przedstawienie członków jury i zapoznanie ze sposobem oceniania;
3. Występ uczestników z poszczególnych przedszkoli;
4. Ogłoszenie wyników konkursu;
5. Podziękowanie uczestnikom, wręczenie dyplomów i upominków.
V. ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole "Orzełki" Caritas
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

2. Z każdego przedszkola biorącego udział w konkursie może wystąpić
maksymalnie 3 przedstawicieli z twórczością (wierszem lub piosenką) o
tematyce patriotycznej, związaną z hasłem "Jaki znak Twój? Orzeł Biały".
3. Wytyczne dotyczące części konkursowej
a) przedstawiciele danego Przedszkola prezentują piosenkę lub wiersz o
tematyce patriotycznej;
b) występ każdego z uczestników nie może trwać dłużej niż 3 minuty;
c) każdy uczestnik występuje indywidualnie,
d) każde Przedszkole we własnym zakresie zapewnia ewentualne utwory
muzyczne, które powinny być nagrane na dowolnym nośniku danych i
dostarczone do 16.05.2018r.;
e) utwory muszą być dokładnie opisane i nagrane w kolejności, w której
mają być odtwarzane;
f) ewentualne dekoracje i rekwizyty potrzebne podczas występu,
przedszkola zapewniają we własnym zakresie.
4. Termin konkursu to 23.05.2018r. (środa) godz. 10:00
5. Miejsce konkursu: MOK.
6. Karty zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 11.05.2018r. w
Niepublicznym Przedszkolu "Orzełki" Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po występie wszystkich grup
przedszkolnych, po którym to nastąpi wręczenie nagród i dyplomów.
8. Koordynator konkursu: Bartosz Witowski.
9. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz wyraża zgodę
na wykorzystanie wizerunku dzieci (oraz osób towarzyszących dzieciom) oraz
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działalności
Przedszkola „ORZEŁKI” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są w Niepublicznym Przedszkolu "Orzełki" pod
numerem telefonu 572 529 201 lub 61 425 57 84.

