
 

ARTYSTYCZNY                                                                                      
PRZEGLĄD DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

                „TAŃCZ Z NAMI”  
 
Serdecznie zapraszamy przedszkola, 

oddziały przedszkolne z terenu Powiatu 
Wołomińskiego do wzięcia udziału                 

w                                          
II Artystycznym Przeglądzie dla 
Przedszkolaków „Tańcz z nami”,                 

który odbędzie się                                       
11 czerwca 2014 r.                                  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                 
w Urlach. 

 
Regulamin przeglądu w załączeniu.  

 

 

                                                                                             Organizatorzy:                                                                                           

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach 

 



Zespół Szkolno-Przedszkolny  
Przedszkole Samorządowe w Urlach 
Ul. Żwirki i Wigury 4  
05-281 Urle 

 
REGULAMIN 

II ARTYSTYCZNEGO PRZEGLĄDU                                             
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

„TAŃCZ Z NAMI” 
 
1.CEL: 
•konfrontacja dorobku artystycznego przedszkolnych grup tanecznych 
•popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego 
•promowanie aktywności ruchowej 
•rozwijanie wrażliwości na piękno 
•rozbudzanie zainteresowań tańcem od najmłodszych lat 
•wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi  
 
2.ORGANIZATOR 
•Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Urlach 
 
3.TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
11 czerwca 2014 r., ZSP w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4,  godzina 9.30 
 
4.TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 30 maja 2014 r. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach  
ul. Żwirki i Wigury 4 
05-281 Urle (z dopiskiem „Tańcz z nami”); 
Fax: 256754915  
Email: szkola.urle@op.pl 
 
5.KATEGORIA: 
•polski taniec ludowy 

 
6.UCZESTNICY: 
* grupy w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
prowadzone przez wychowawcę bądź nauczyciela zatrudnionego w danej placówce. 
 
* Wiek uczestników: 
- I kategoria wiekowa: 3-4 latki 
-II kategoria wiekowa: 5-6 latki 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę kategorii wiekowych w zależności od zgłoszeń. 
 



7.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
• Organizatorzy zapewniają wykonawcom sprzęt nagłaśniający 
 
 
8. NAGRODY 
Uczestników Przeglądu oceniać będzie 3-osobowe jury. Przyznane zostaną nagrody i  
wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa. 
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w zależności od zgłoszeń. 
Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny bądź 
instytucji delegującej. Wszyscy winni posiadać aktualne ubezpieczenie  
 
 
9.KRYTERIA OCENY 
- opracowanie choreograficzne,  
- dobór muzyki 
- poziom wykonania układu 
- ogólne wrażenie artystyczne 
 
10. PROGRAM IMPREZY 
9.30 – prezentacje uczestników Przeglądu  
        – przerwa 
        – ogłoszenie wyników 
 
UWAGA: godziny prezentacji poszczególnych grup zostaną dostosowane do ilości 
zgłoszeń. Opiekunowie grup otrzymają wcześniej informację dotyczącą godziny 
prezentacji. 
 
11.INFORMACJA I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE: 

www.spurle.vel.pl 
 
 
Dodatkowych informacji udziela: Anna Borowska , nr tel. 256754915 
 

                                            Zapraszamy 

                                                                                                                     
Aniela Dobosiewicz 

Dyrektor ZSP w Urlach 
 

 

 

 

 



Zespół Szkolno-Przedszkolny  

Przedszkole Samorządowe w Urlach 

Ul. Żwirki i Wigury 4  

05-281 Urle 

 

 
II  ARTYSTYCZNY PRZEGLĄD DLA PRZEDSZKOLAKÓW                                   

„TAŃCZ Z NAMI” 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 
Grupa wiekowa : 
 
....................................................................................................................................... 
 
Tytuł tańca / melodii  ludowej, do której dzieci wykonają układ  taneczny : 
 
..................................................................................................................................... 
 
Liczba uczestników w grupie: 
  
.................................................................................................................................... 
 
Opiekunowie : 
 
................................................................................................................................... 
 
Nazwa przedszkola, szkoły: 
 
.................................................................................................................................. 
 
Czas trwania układu : 
 
.................................................................................................................................. 
 
Imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna: 
 
................................................................................................................................. 
 
Inne informacje:  
 
................................................................................................................................ 
 

 

                                                                ………………………………………………………………………… 

                                                                           Podpis dyrektora przedszkola/szkoły                                                                                                                                  


