IX OGÓLNOPOLSKI
ARTYSTYCZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNY
„MUZYKĄ MALOWANE”
Konkurs taneczny
I. ORGANIZATOR
Organizatorem IX Ogólnopolskiego Artystycznego Festiwalu Przedszkolnego „Muzyką malowane” jest
ATElier Kultury w Jaworznie; Samorządowa Artystyczna Instytucja Kultury wpisana do Księgi
Rejestrowej Instytucji Kultury w Jaworznie pod numerem 7, NIP: 632 202 73 73, 43-600 Jaworzno,
ul. Mickiewicza 2, tel.: +48 32 762 91 44 (wew. 15) e-mail: katarzyna.kalas@archetti.pl
II WSPÓŁORGANIZATOR
Wydział Promocji, Kultury i Sportu- Urząd Miejski w Jaworznie
III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Etap I - do 1 marca 2022 r. przesyłanie nagrań.
Etap II - 23 marca 2022 r. przesłuchania uczestników wyłonionych z I etapu.
Godzina 9.00 ATElier Kultury w Jaworznie ul. Wiosny Ludów 1, 43-608 Jaworzno,
tel. 32 762 91 44 w. 15.
IV. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja różnych form tanecznych.
2. Pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci.
3. Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego grup tanecznych
ze środowisk przedszkolnych.
V. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
Kategoria I 3-4 latki
Kategoria II 5-6 latki
3. Zespół może liczyć od 6 do 12 osób, zespół o innej liczbie dzieci nie będzie dopuszczony do
udziału w konkursie.
4. Każdy z zespołów ma obowiązek zaprezentować jeden przygotowany układ taneczny,
o czasie trwania do 5 min.
5. Przesłany film konkursowy powinien być nagrany w sposób amatorski, bez montażu w sposób
stacjonarny z pozycji widza, prezentujący całą grupę. Organizator konkursu nie dopuszcza nagrywanie

w profesjonalnych studiach nagrań.
6. W etapie II Konkursu organizator zapewnia fortepian cyfrowy Kurzweil do akompaniamentu.
7. Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych
osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu,
umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.
Powstały materiał jest własnością organizatora.
8. Organizator zapewnia obsługę akustyczną.
9. Przesłuchania konkursowe składają się z dwóch etapów.
ETAP I - Uczestnik jest zobowiązany wysłać nagranie z prezentacją w terminie do 1 marca 2022 r.
Wyniki I etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.atelierkultury.pl 15 marca 2022 r.
ETAP II - Uczestnicy wyłonieni z etapu I zaprezentują wcześniej wybrany układ taneczny na scenie
instytucji 23 marca 2022 r. Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2022r.
W Koncercie Laureatów występują tylko laureaci I miejsca. Do odbioru nagród uprawnione są tylko te
dzieci, które brały udział w przesłuchaniach konkursowych.
10. Wpisowe konkursu wynosi 70 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi.
Wpisowe należy wpłacić na konto: BANK PEKAO SA 59 1240 4315 1111 0011 0366 8898
w tytule wpłaty: IX Artystyczny Festiwal Przedszkolny- Konkurs Taneczny, nazwa przedszkola.
VI. KRYTERIA OCENY
Jury powołane przez Organizatora dokona oceny wykonawców biorąc pod uwagę:
1. Poziom wykonania.
2. Ogólny wyraz artystyczny.
3. Dobór układu tanecznego do możliwości dzieci.
4. Dobór muzyki do wykonywanego układu.
5. Ruch sceniczny, czyli zmiany ustawień w choreografii, tworzenie rysunków przestrzennych.
Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po obradach Jury
i umieszczone na stronie internetowej instytucji www.atelierkultury.pl
VII. NAGRODY
1. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody głównej Grand Prix.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
Jury zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia konkursy po I etapie, jeżeli będzie wymagać od tego
sytuacja epidemiologiczna.
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Imię i nazwisko………………....................................................................................................
Nazwa placówki, instytucji…………………………...................................................................
Kategoria wiekowa……....………...............................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela…………………..............................................................................
Telefon kontaktowy .....................................................................................................................
Repertuar……………...................................................................................................................
…………………...........................................................................................................................
Wymagania techniczne:…………………………………………………………………………

……..…………………………
czytelny podpis pedagoga
lub rodzica/opiekuna prawnego

Jaworzno, dnia __________ roku
________________________________
ul. _____________________________
__-____ ________________________
PESEL: _________________________
Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w celach
marketingowych przez ATElier Kultury w Jaworznie.
2. Powyższa zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz upoważnia ATElier do wielokrotnej publikacji
oraz wykorzystania zdjęć oraz nagrań audiowizualnych, na których utrwalony jest mój wizerunek na wszelkich
znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, a w szczególności do:
a: rozpowszechnienia w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub
wszelkimi innymi treściami (w tym zawierającymi moje dane osobowe), mojego wizerunku utrwalonego na
fotografiach i nagraniach audiowizualnych wydanych w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym
rozpowszechnianie mojego wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
b. wprowadzenia, utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań audiowizualnych zawierających mój wizerunek lub
ich fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz przenośnych nośnikach pamięci
lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak
i innych nośnikach oraz w sieci internetowej;
c. wykorzystania (w tym rozpowszechnienia) mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagraniach
audiowizualnych lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie i odtworzenie.
3. Zostałem poinformowany, że mój wizerunek utrwalony za pomocą fotografii oraz nagrań audiowizualnych będzie
w szczególności rozpowszechniany za pomocą:
a. strony internetowej ATElier Kultury tj. www.atelierkultury.pl
b. profili ATElier w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych takich jak facebook i youtube.
c. materiałów reklamowych wydarzeń organizowanych przez ATElier Kultury takich jak: plakaty, ulotki, programy
koncertowe.
4. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego utrwalonego wizerunku podmiotom trzecim zajmującym się
przygotowaniem materiałów reklamowych na rzecz ATElier Kultury.
5. Oświadczam, iż ATElier Kultury spełniło wobec mnie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO.

_________________
podpis

