
                       REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU 
                  PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

                 „ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ” 2021 

             ON-LINE 
 

                  POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 

        I PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA 
 

I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W  przeglądzie  mogą  uczestniczyć soliści zgłaszający się indywidualnie w wieku od 3 do 6 lat.  

2.  Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce dziecięcej : łączny czas prezentacji nie może 

przekroczyć  3 minut. 

     Mile widziane będą piosenki nowe ( premierowe ). 

3.  Soliści oceniani będą w trzech  kategoriach : 

 I kategoria            -  3 i 4 latki 

 II kategoria -  5 latki 

  III kategoria        -  6 latki 

4.  Nie obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby uczestników. Każde 

dziecko w wieku przedszkolnym z powiatu żyrardowskiego może 

przesłać swoje zgłoszenie i wziąć udział w Festiwalu. 

5. Soliści wykonują nagrania audiowizualne bądź nagrania audio+fotografia (.mp3, .wav, .jpg, itd.): 

video powinno być przekazane w formie linku na YouTube lub udostępnienie pliku (.mov, .mp4, 

.avi, itd.) na serwerach, np. GoogleDysk, WeTransfer itd. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i  przesłanie jej wraz z nagraniem 

mailem na adres :  

mlodek@vp.pl (do 50MB) 

lub 

mlodekzyrardow@gmail.com (do 25MB) 
 

w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 maja 2021r. 
 

 
 

mailto:mlodek@vp.pl


 

II CELE IMPREZY: 
Proces dydaktyczno–wychowawczy w przedszkolu przebiega między innymi w oparciu o działanie twórcze 
dzieci. Niejednokrotnie prezentacje dzieci są odbierane przez wąskie grono społeczności przedszkolnej  
i rodziców. Dlatego też Młodzieżowy Dom Kultury poprzez organizowanie Festiwalu chce spopularyzować 
dorobek przedszkolny i podkreślić odpowiedzialną pracę pedagogów, poza tym dąży do : 

 popularyzowania śpiewania wartościowych piosenek 

 wyszukiwania utalentowanych dzieci 

 prezentowania osiągnięć placówek przedszkolnych 

 wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci 
 
III JURY : 
Prezentacje solistów oceniane będą według następujących kryteriów: 

 umiejętności wokalne wykonawców 

 muzykalność 

 interpretacja 

 dobór repertuaru 

 ogólny wyraz artystyczny 
 

IV TERMIN : 

Rozstrzygnięcie Festiwalu wraz z podaniem wyników zostanie opublikowane do dnia  

28 maja 2021r. na naszych stronach internetowych: 

www.mlodek.pl 

www.facebook.com/mlodekzyrardow 
 

Informacji dotyczących organizacji Festiwalu udziela Aleksandra Rudzińska lub sekretariat 

Młodzieżowego Domu Kultury od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00–16.00,  tel. 855–45–14 
 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

 decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie 

 odbiór dyplomów i nagród: osobiście w Młodzieżowym Domu 
Kultury  w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-18:00 w dniach 31 maja do 12 czerwca. 

 nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 14 dni od uroczystego ogłoszenia wyników 
przechodzą na własność Organizatora 

 uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszenia oraz bezpłatną prezentację wizerunku  i materiałów filmowych z jego uczestnictwem 
nagranych   w celu popularyzacji konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do 
wynagrodzenia 

 w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

 przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem wymienionych wyżej punktów 
Regulaminu 
 

ZAPRASZAMY 

                           

http://www.mlodek.pl/
http://www.facebook.com/mlodekzyrardow


 
POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

     „ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ” 2021 

    ON-LINE 
 

       Karta zgłoszenia 

 
1. Imię i nazwisko solisty, wiek 

.................................................................................................................................................... 

2. Nazwa placówki (jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia) 

.................................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko rodzica, opiekuna lub instruktora 

.................................................................................................................................................... 

5. Utwór przygotowany na festiwal (tytuł, autor) 

.................................................................................................................................................... 

6. Ważniejsze informacje o soliście 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

7.Telefon 
.................................................................................................................................................... 

 

8. Adres e-mail 
.................................................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Jako rodzic/ opiekun prawny dziecka oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  

25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne są 

zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka. 
 

Zezwalam na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek oraz informację o szkole, do której 

uczęszcza dziecko) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej placówki www.mlodek.pl, w ogólnopolskiej  

i lokalnej prasie, w mediach społecznościowych, tj. na fanpage placówki http://www.facebook.pl/mlodekzyrardow oraz nagrań audiowizualnych 

na kanale YouTube placówki https://www.youtube.com/user/mlodkzyr 

 

 

 

 

Żyrardów, dnia.......................................................   ......................................................................................................... 

        podpisy Rodziców/Opiekunów 

 
 

UWAGA: KARTĘ ZGŁOSZENIA WYPEŁNIAMY CZYTELNIE, PISMEM DRUKOWANYM. 

PROSIMY  O PRZESŁANIE NAGRAŃ WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIIA. 


