Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w
II Regionalnym Konkursie Recytatorskim :

„ Przyroda w słowach zaklęta”.
Regulamin konkursu
1. Organizatorami konkursu są:
mgr Katarzyna Sobolewska- Kwiecień oraz mgr Katarzyna Świerzy
nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach.
2. Rozwiązanie konkursu odbędzie się dnia 1.03.2021 r.
w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Katowicach
ul. Koszalińska 6a.
3. Tegoroczna edycja będzie miała formę zdalną.
Bardzo prosimy o przekazanie organizatorom via email nagrania video występu dziecka,
karty zgłoszenia , zgody rodzica na udział dziecka w konkursie do dnia 26.02.2021 na adres:

mp16kontakt@interia.pl
PROSZĘ O WPISANIE W TYTULE WIADOMOSCI: konkurs recytatorski
4. Cele konkursu:
• popularyzacja poezji dziecięcej
• eksponowanie dziecięcych talentów
• budowanie postaw proekologicznych.
5. Zasady organizacyjne:
- w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3-6 lat uczęszczające do śląskich
przedszkoli.
- uczestnicy zostaną podzieleni na 2 kategorie wiekowe : 3,4-latki oraz 5,6-latki.
- w każdej kategorii wiekowej zostaną wyróżnione I, II, III miejsca.
- każdy uczestnik przygotowuje i prezentuje jeden wiersz o tematyce przyrodniczej.
- dla jury najważniejszymi kryteriami oceny będą: dobór repertuaru, modulacja,
interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
- każdy uczestnik otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową
- wyniki konkursu wraz z fotorelacją zostaną opublikowane na stronie internetowej
Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach.
Karta zgłoszenia
Imię, nazwisko dziecka
Wiek uczestnika

Nazwa przedszkola
Opiekun artystyczny
Autor i tytuł utworu

Zgoda przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z
2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola ) w związku z udziałem w I regionalnym
konkursie recytatorskim „Przyroda w słowach zaklęta” zorganizowanym przez Miejskie
Przedszkole nr 16 w Katowicach. Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego
dziecka na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr16w Katowicach.
……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica

