Przegląd Małych Form Folklorystycznych
Przedszkoli Gminy Kłobuck - 2022
Regulamin przeglądu
CELE PRZEGLĄDU

01. prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych grup Przedszkoli Gminy Kłobuck.
02. rozwijanie artystycznej wrażliwości dzieci na tradycyjne muzykowanie, śpiew,
zabawy i taniec ludowy.
03. upowszechnianie najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego,
04. popularyzowanie ludowych zabaw i gier dziecięcych,
05. stwarzanie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń,
WARUNKI UCZESTNICTWA

01. Przegląd kierowany jest do dzieci z Przedszkoli Gminy Kłobuck.
02. Grupy przedszkolne biorące udział w przeglądzie zobowiązane są do
przedstawienia programu trwającego do 20 minut, opartego na elementach folkloru
rodzimego.
03. Program powinien zawierać elementy tańca, śpiewu i muzyki. Zaleca się
wprowadzenie scenek obyczajowych, gier i zabaw dziecięcych.
04. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie i podpisanie karty
zgłoszenia, wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku, a tym samym akceptacji regulaminu.
KRYTERIA OCENY

1. Zespoły oceniać będzie komisja artystyczna, w której skład wchodzą specjaliści
z zakresu muzyki, etnografii i choreografii.
2. Ocenie podlegać będzie:
- scenariusz przedstawienia oraz dostosowanie jego prezentacji do wieku wykonawców,
- elementy tańca, śpiewu, muzyki,
- użycie instrumentów muzycznych oraz możliwości wykonawcze dzieci,
- strój ludowy, rekwizyty i ich odpowiednie wykorzystanie,
- gwara, zabawy i gry dziecięce,
- tematyka programu i walory artystyczne.
ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 29 91
e-mail: biuro1@mokklobuck.pl

TERMIN

Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku w dniu 19 maja 2022r. od godz. 9.00
Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów odbędzie się podczas Dni Kłobucka
w dniach 25-26 maja 2022r. na Kłobuckim Rynku.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Przedłożenie czytelnie wypełnionej Karty zgłoszenia wraz ze zgodami na adres
organizatora lub przesłanie na adres e-mail: biuro1@mokklobuck.pl
do dnia 16 maja 2022r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły
42-100 Kłobuck
ul. Targowa 1
Z Administratorem można się skontaktować:
a) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
b) telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333;
c) pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1,
42-100 Kłobuck.
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znajdują się w Klauzuli informacyjnej
zamieszczonej na stronie internetowej Miejskiego ośrodka Kultury im. Władysława
Sebyły w Kłobucku pod adresem: http://mokklobuck.pl/przegląd-małych-formfolklorystycznych-przedszkoli-gminy-klobuck--2022/
UWAGI KOŃCOWE

Zgłaszając udział w Przeglądzie uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu
Przeglądu oraz wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz wizerunku (Karta zgłoszenia do konkursu).

