
„Tylko taniec” 

Regulamin I Powiatowego Festiwalu Tanecznego 

dla  dzieci przedszkolnych 

o Puchar Wójta Gminy Książki 

 

Postanowienia ogólne 

o Organizatorem festiwalu jest Przedszkole w Książkach, ul. Szkolna 6, 87-222 Książki  

o Festiwal odbędzie się dnia 29.04.2015r. o godz.10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 

Książkach 

              

Cele konkursu 

 Rozwijanie zainteresowań tańcem 

 Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu 

 Rozbudzanie kreatywności i twórczej inicjatywy  

 Integrowanie środowisk przedszkolnych 

 

Uczestnicy festiwalu 

 Do udziału w konkursie zapraszamy grupy taneczne dzieci 5 i 6 letnich (od 5 do 10  osób, 

jedna  grupa z danej placówki) 

 Grupa prezentuje jeden układ taneczny do dowolnego utworu o charakterze dyskotekowym 

 Łączny czas prezentacji do 5 minut 

 Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście w sekretariacie SP i Przedszkola w Książkach 

lub przesłać  na adres e-mail sp_ksiazki@wp.pl bądź Przedszkole w Książkach, ul Szkolna 6, 

87 -222 Książki, z dopiskiem Konkurs do dnia 31.03 2015r.  

 Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia nagrania utworu na CD  w dniu konkursu                  

 Laureaci i uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy 

 

 

Kryteria oceny 

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie : 

 Układ choreograficzny 

 Umiejętności taneczne 

 Wrażenie artystyczne 



Warunki ogólne festiwalu 

 Regulamin oraz karta zgłoszenia znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej SP 

i Przedszkola w Książkach www.spksiazki.edupage.org  

 Dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu wraz ze 

zgodą na przetwarzanie danych dla potrzeb konkursu 

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach i uczestnikach 

konkursu w mediach i Internecie  

 Sprawy nieujęte w regulaminie, wynikłe w trakcie konkursu rozpatruje organizator                

w porozumieniu z jury 

 W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 

Pytania prosimy kierować pod numer 566888151                       

 

 

                                    

                          Serdecznie zapraszamy 

                                                                             Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spksiazki.edupage.org/


„Tylko Taniec” 

 

Karta zgłoszenia do I Powiatowego 

Festiwalu   Tanecznego dla dzieci przedszkolnych 

 

 

PLACÓWKA DELEGUJĄCA 
Nazwa i adres                              ……………………………………………… 

Numery telefonów, e-mail          ………………………………………………. 

     

 

ZESPÓŁ TANECZNY   

Nazwa zespołu                             ……………………………………………… 

Liczba  uczestników                ……………………………………………… 

  

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY  
Imię, nazwisko                            …………………………………………………. 

 

Numer telefonu                            …………………………………………………. 

  

 

UKŁAD TANECZNY  
Tytuł prezentacji                        …………………………………………………… 

 

Czas trwania prezentacji            …………………………………………………… 

     

 

 

                                                                       Podpis i pieczątka placówki 


