
                                        

REGULAMIN  

PRZEGLĄDU PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ Kalisz 2022 

I. Organizatorzy Przeglądu: Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 

                                      Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu. 

II. Partnerzy: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

III. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta 
Kalisza, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, 
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. 

IV. Patronat medialny: Życie Kalisza, portal  Fakty Kaliskie, Telewizja Kaliska, Radio 
Centrum.  

     V.  Cele Przeglądu: 

➢ prezentacja umiejętności wokalnych i recytatorskich dzieci, 
➢ rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań piosenką i poezją patriotyczną, 
➢ kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem, 

narodem, jego historią, tradycją i wartościami, 
➢ rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, 
➢ dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających                                

z piękna treści utworów muzycznych i poetyckich, 
➢ odkrywanie i promowanie młodych talentów. 

     VI. Warunki uczestnictwa: 

➢ w przeglądzie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w wieku 
5,6 lat z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, 

➢ każda placówka może zgłosić tylko jednego Uczestnika w każdej z kategorii, tj.  
„Piosenka Patriotyczna” lub „Poezja Patriotyczna” 

➢ przedszkole lub szkoła podstawowa zapewnia swojemu soliście podkład muzyczny 
(instrument, nagranie CD, pendrive – plik w formacie MP3 ) 

➢ zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 
➢ rodzic Uczestnika przeglądu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu Uczestnictwa w przeglądzie, w tym na publikację wizerunku 
dziecka, zamieszczenie imienia i nazwiska laureata na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu,  
WPA w Kaliszu UAM w Poznaniu, Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu, 



Facebookach 
i w lokalnych mediach, 

➢ wszelkie decyzje Organizatorów konkursu i Jury będą ostateczne i nie przysługuje 
od nich odwołanie. 

VII. Przebieg i organizacja Przeglądu: 
➢ eliminacje do Przeglądu  odbędą się w dniach 24 listopada 2021r. w Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławska 182,  w godzinach od 
10.00 do 14.00.  

Zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym prosimy przesłać lub dostarczyć 
osobiście do dnia 14 listopada 2021r. do Publicznego Przedszkola Nr 9, 

➢ skład Jury powołują Organizatorzy: (specjaliści z dziedziny muzyki, teatru, poezji), 

➢ jury po wysłuchaniu wszystkich utworów na etapie eliminacji dokana oceny 
prezentowanych wierszy i piosenek oraz wytypuje laureatów na Galę,  

➢ lista laureatów na Galę udostępniona zostanie na stronach internetowych 
Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu, SAKO, ODN w Kaliszu w dniu 25 listopada 
2021r., 

➢ Gala Przeglądu odbędzie się dnia 18 stycznia 2022 r. (wtorek) w Auli UAM  
im. prof. Jerzego Rubińskiego od godz. 14.00 do 16.00, 

➢ poza Przeglądem wystąpi młodzież z klas mundurowych V LO w Kaliszu  oraz 
uczniowie z Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. 

 VIII. Kryteria oceny: 

➢ dobór repertuaru, 

➢ sposób prezentacji, tj. dykcja, zastosowane środki wyrazu, interpretacja, 
pomysłowość prezentacji utworu, walory głosowe, muzykalność, wyczucie rytmu, 

➢ ogólny wyraz artystyczny. 

 IX.  Nagrody: 

➢ każdy Uczestnik biorący udział w eliminacjach Przeglądu otrzyma pamiątkowy 
dyplom i  upominek, 

➢ wszyscy laureaci Gali obdarowani zostaną równorzędnymi nagrodami. 

   
Zgłoszenia wyłącznie na KARCIE ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać na adres e-mail 
poczta@przedszkole9.kalisz.pl lub pocztą oraz bezpośrednio do Publicznego Przedszkola nr 9  
w Kaliszu, ul. Handlowa 4  w terminie do dnia 14 listopada 2021 r. wraz ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku ucznia w celach uczestnictwa w Przeglądzie.  

Prosimy o dołączenie autorów tekstów i muzyki utworów oraz słów piosenek i wierszy prezentowanych 
podczas Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej do dnia 14 listopada 2021 r. 

Dodatkowych informacji udzielają: Agnieszka Przybyłowska tel.606 42 56 46, Renata Świątczak tel.  
62 50 30 301. 
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KARTA ZGŁOSZENIA NA PRZEGLĄD PIOSENKI  
I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK: 

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

UTWÓR PRZYGOTOWANY NA PRZEGLĄD: 
(Tytuł, autor, rodzaj akompaniamentu) 
................................................................................................................................................................. 

NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY  zgłaszanego  UCZESTNIKA 
(Pełna nazwa ,adres , telefon ) 

….............................................................................................................................................................................................. 

NAUCZYCIEL /OPIEKUN: 
(Imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego) 

….............................................................................................................................................................................................. 

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA  PLACÓWKI  DELEGUJĄCEJ: 
 …………………………….................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Podpis rodzica)  

Tel.kont.62 503 03 01 



                         Kalisz, dnia ………………………………………… 
   data 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku ucznia w celach 
uczestnictwa w przeglądzie oraz promocyjno-marketingowym Przedszkola  

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych oraz 
wykorzystanie wizerunku mojego  
dziecka:  ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
przez Publiczne Przedszkole Nr 9 w Kaliszu, zwane dalej „Przedszkolem”, na potrzeby 
uczestnictwa w Przeglądzie Piosenki i Poezji Patriotycznej oraz działalności promocyjno-
marketingowej Przedszkola związanej m.in. z edukacją publiczną, promocją sukcesów, 
wyróżnianiem za szczególne osiągnięcia, konkursy, pokazywaniem wykonanych prac 
artystycznych – prowadzonej za pośrednictwem: 
- gazetki przedszkolnej, 
- strony internetowej Przedszkola pod adresem przedszkole9.kalisz.pl, 
- strony Przedszkola na portalu facebook, 
- lokalnych mediach. 

Zakres danych, które mogą być wykorzystane do powyższego celu: imię, nazwisko, wiek, 
nazwa szkoły, wychowawca  lub opiekun grupy, wizerunek zapisany cyfrowo w postaci 
fotografii, nagrania video lub audio. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. 

…….…….………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole 
Nr 9  z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Handlowej 4, będące placówką publiczną.  
Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych w powyższej zgodzie: 
 w celu uczestnictwa w przeglądzie przez okres 1 miesiąca po zakończeniu przeglądu, oraz 
nieograniczone czasowo (lub do wycofania zgody) w celach promocyjno-wizerunkowych. 
Publiczne Przedszkole Nr 9 gwarantuje Ci wszystkie przysługujące prawa takie jak: 
dostępu, przenoszenia, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania danych, 
sprzeciwu, wycofania zgody oraz niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej 
przedszkole9.kalisz.pl w zakładce Ochrona danych osobowych. 


