PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI
PRZEDSZKOLNEJ
"Jak dbać o swoje
zdrówko"

ORGANIZATOR: Powiat Policki
TERMIN IMPREZY: 01.10.2017 r.
MIEJSCE IMPREZY: hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkól im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach
CELE PRZEGLĄDU:
1. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w trakcie powiatowego festynu rodzinnego
"Z rodziną po zdrowie".
2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Polickiego.
3. Integracja środowiska poprzez wspólną zabawę.
ZASADY UDZIAŁU:
1. Przegląd adresowany jest do przedszkoli niepublicznych, publicznych i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w placówkach kulturalnych.
2. Przegląd obejmuje następujące formy artystyczne do wyboru:
− piosenka,
− inscenizacja wiersza,
− przedstawienie,
− taniec, pokaz mody ekologicznej.
3. Wybór poszczególnych form jest dowolny. Można je łączyć nie przekraczając czasu
przeznaczonego na przedszkole (10 - 15 minut).
4. Temat przewodni: promocja zdrowego stylu życia - "Jak dbać o swoje zdrówko".
5. Program artystyczny prezentowany przez przedszkole nie może przekroczyć 15 minut
(prosimy o podanie dokładnego czasu prezentacji). Podczas występu mile widziane będą
rekwizyty, kostiumy, elementy scenograficzne.
6. W przeglądzie nie ma wygranych ani przegranych. Każdy uczestnik otrzymuje drobny
upominek zaś przedszkola, które będą reprezentowane przez dzieci na scenie otrzymają
dyplom
uczestnictwa
i
bon
podarunkowy
na
zakup
materiałów
edukacyjnych/dydaktycznych (gry, książki itp.).
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy przeglądu zgłaszają przedszkola przysyłając kartę zgłoszeń na adres:
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police lub dostarczając osobiście do siedziby urzędu

w godzinach: poniedziałek: 7:30-16:00, wtorek-czwartek: 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00,
do dnia 11 września 2017 r. (decyduje data dotarcia zgłoszenia do urzędu). Zgłoszenia
można również przesłać drogą elektroniczną na adres michalak@policki.pl.
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Szczegółowe informacje na temat przeglądu można uzyskać pod numerem telefonu
91 43 28 143, osoba do kontaktu Halina Michalak Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, email:
michalak@policki.pl.
Ilość zgłoszeń jest ograniczona (max. 6 przedszkoli, grupa max 25 osobowa). O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną przeglądu (nagłośnienie i oświetlenie).
Za podkłady muzyczne odpowiedzialne są przedszkola biorące udział w przeglądzie. Pliki
w formacie audio lub mp3 należy dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych
i Obywatelskich co najmniej 5 dni przed występem.
O godzinie występu każde przedszkole zostanie powiadomione odrębnie.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Placówki zgłaszające udział w przeglądzie wyrażają zgodę na rejestrację
przedstawień oraz ich emisję bez roszczeń finansowych.
Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
uczestników, a przypadku dzieci przez ich rodziców lub opiekunów prawnych,
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dla
potrzeb działań informacyjno-promocyjnych związanych z imprezą.

