
 

1 
 

 

Regulamin 

przedszkolnego konkursu 

pieśni patriotycznych 
 

 
 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie. 

Konkurs jest organizowany w ramach udziału w ogólnopolskim projekcie „Przedszkole 

Młodych Patriotów”. 

Osoby odpowiedzialne: M. Dzedzej, J. Gogosz 
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II. Cele konkursu: 

 popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci; 

 uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości 

narodowej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu; 

 pielęgnowanie postaw patriotycznych; 

 rozwijanie uzdolnień dzieci, promocja talentów. 

 

III. Zasady organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych Przedszkola 

z  Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie; 

2. Każdy z wykonawców przygotowuje utwór w języku polskim o treści patriotycznej; 

3. Do występu dzieci przygotowują wychowawcy wraz z rodzicami; 

4. Konkurs odbędzie się 05.11.2018 roku; 

5. Rodzic zgłasza uczestnictwo dziecka nauczycielowi grupy do dnia 31.10.2018 r.; 

6. Uczestnik może śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub może też 

korzystać z  podkładów muzycznych zapisanych na płycie CD lub dostarczone na 

pendrive. 

 

IV. Kryteria oceny: 

1. Dobór repertuaru 

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

3. Interpretacja piosenki, dykcja oraz znajomość tekstu 

4. Poziom trudności wykonywanego utworu 

5. Ogólny wyraz artystyczny 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Jury przyznaje I, II, III miejsce. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

3. Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców. 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Regulamin jest dostępny na 

stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Udział w konkursie jest 

równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników oraz publikację zdjęć z konkursu. 
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Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, ul. Środkowa 

3A, 59-140 Chocianów; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 


