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XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

 

ORGANIZATOR : GMINNY OŚRODEK  KULTURY  W  JASIENICY  
 

DATA PRZEGLĄDU : 18.05.2023 r. 
MIEJSCE PRZEGLĄDU : sala Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, Jasienica, ul. 

Modrzewiowa 1360 
 

CELE PRZEGLĄDU : 
1. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci  

2. Konfrontacja osiągnięć i umiejętności dzieci 

3. Pobudzenie aktywności i wrażliwości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym 

4. Integracja środowiska poprzez wspólną zabawę 

 

REGULAMIN: 
1. Przegląd adresowany jest do przedszkoli niepublicznych, publicznych i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w placówkach 

kulturalnych 

2. Przegląd obejmuje następujące formy artystyczne:             

            - plastyka ( technika prac dowolna ) 

            - taniec 

            - piosenka 

      - inscenizacja wiersza    

Poszczególne formy mogą być zaprezentowane osobno, bądź w formie spójnego 

przedstawienia.  

3.   Program artystyczny prezentowany przez przedszkole nie może przekroczyć 20 minut 

      (prosimy o podanie dokładnego czasu prezentacji). 

      Przygotowując prezentacje należy wykorzystać środki teatralne (rekwizyty, kostiumy,  

      elementy scenograficzne). 

      Ponadto każde przedszkole powinno przygotować cztery prace w różnych technikach  

      plastycznych. Wszystkie prace plastyczne powinny być opatrzone metryczką  

      zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę przedszkola, technikę 

plastyczną. 

4.   Kolejność prezentacji ( piosenka, wiersz, taniec ) dowolna. 

5.  Występy oraz prace plastyczne oceniać będzie powołane przez organizatorów  

           profesjonalne jury z zakresu tańca, teatru, piosenki i plastyki. 

6 . Jury przyzna nagrody za całokształt prezentacji : 

a. I miejsce – nagroda o wartości 600 zł 

b. II miejsce – nagroda o wartości 500 zł 
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c. III miejsce – nagroda o wartości 400 zł 

7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie     

wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. Jury może zmienić układ 

nagród oraz niezależnie od w/w nagród przyznać specjalne wyróżnienia. 

8.  Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym czasie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA : 
 

1. Uczestnicy Przeglądu zgłaszają przedszkola przysyłając poprawnie wypełnioną kartę 

zgłoszeń na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury 

Jasienica ul. Modrzewiowa 1360 

43-385 Jasienica 

            lub dostarczając kartę osobiście do siedziby GOK w godzinach otwarcia placówki lub    

wysyłając podpisany skan karty na adres mailowy GOK Jasienica – 

gok@gokjasienica.pl 

           do dnia 04.05.2023 r. ( decyduje data dotarcia zgłoszenia do GOK Jasienica)         

           Kontakt : tel. : 33 821 20 56;  mail : gok@gokjasienica.pl 

      Ilość przyjmowanych zgłoszeń ograniczona – decyduje kolejność przyjętych 
zgłoszeń. 

 

2.  Prace plastyczne przygotowane na Przegląd należy dostarczyć do siedziby GOK do dnia 

15.05.2023 r. Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa nadesłanych prac. 

3.  Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną Przeglądu ( nagłośnienie i oświetlenie ).  

     Podkłady muzyczne powinny być nagrane na pendrivie oraz na jednej płycie CD 

(format audio lub mp3). 

4.  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

5.  O godzinie występu każde przedszkole zostanie powiadomione. 

6.  Prace plastyczne nie będą zwracane. Zgłoszenie prac do Przeglądu jest równoznaczne z  

oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac. 

7. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na 

publiczne wykorzystanie prac plastycznych, danych oraz wizerunku Uczestnika dla 

potrzeb Przeglądu  i informowania o nim oraz zgodą na publikacje w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  

8. Przegląd odbędzie się zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów oraz 

Ministerstwa Zdrowia, obowiązującymi w dniu Przeglądu. 

 
Przegląd odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Jasienica 
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W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, Ŝe: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w: 43-

385 Jasienica, Jasienica 1360  

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia XIX Przeglądu Twórczości Przedszkolnej  

b) archiwalnych, 

c) promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystaniem wizerunku. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyraŜonej przez Państwa zgody, 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciąŜącego na administratorze danych,                      

w tym archiwizację. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych moŜna kontaktować się                                

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl  

5) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem moŜliwości 

realizacji celów, dla których są gromadzone; 

6) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa  w 

pkt. 3a; 

7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                              

w przypadku o którym mowa w pkt. 3a; 

8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania                                  

lub ograniczenia przetwarzania; 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych poniewaŜ dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie 

będą podlegały profilowaniu; 

12) Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niŜ uprawnionym na podstawie 

nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi 

Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

art. 28 Rozporządzenia UE. 

13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

wizerunek, mogą być podane do publicznej wiadomości. 

 


