
Regulamin 

XI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 

„Tańczące Przedszkolaki” 

pod hasłem 

„Wiosenne przebudzenie” 
 

 

 

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo 

nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.” Havelock Ellis 

 

 Taniec niewątpliwie niesie za sobą wiele dobrego. Wpływa korzystnie na rozwój 

fizyczny, psychiczny, emocjonalny ale również uczy współpracy, dyscypliny i samodzielności. 

Szeroki wachlarz zalet płynących z tej dziedziny sztuki zainspirował nas do zorganizowania 

cyklicznego Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Tańczące Przedszkolaki”. 

 Nasze przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie twórczej ekspresji dzieci, wspieranie ich 

rozwoju, promowanie talentów ale także daje szansę na pokazanie kreatywności artystycznej 

nauczycieli. 

Tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem „Wiosenne przebudzenie”. Mamy 

nadzieję, że budząca się do życia przyroda będzie swoistą inspiracją do wzniecenia dziecięcego 

potencjału i rozwijania naturalnych zdolności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE: 

• Rozwijanie twórczej ekspresji dzieci; 

• Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych i uzdolnionych; 

• Popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych; 

• Promowanie młodych talentów; 

• Ukazanie kreatywności artystycznej nauczycieli; 

• Integracja środowisk przedszkolnych. 

 

 

ORGANIZATOR: 

 

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi 

Ul. Tysiąclecia 84a 

40-871 Katowice 

Tel. (32) 254-79-58 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat uczęszczających do 

przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego. 

2. Udział w Festiwalu przybiera formę online – występ powinien zostać nagrany  

w placówce a następnie przesłany na adres mailowy 

tanczace.przedszkolaki@gmail.com 

2. W konkursie mogą brać udział maksymalnie dziesięcioosobowe zespoły. 

3. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. 

4. Z jednego przedszkola może wystąpić tylko jeden zespół. 

5. Karty zgłoszenia do konkursu wraz z nagranym występem należy przesłać do dnia 

29.04.2021 r. ZMIANA TERMINU! – 14.05.2021r. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.05.2021r. na stronie internetowej przedszkola oraz na 

stronie blizejprzedszkola.pl w zakładce „Konkursy” 



7. Jury nagrodzi 3 pierwsze miejsca. 

8. Jury oceniać będzie: 

• Zgodność z tematem 

• Kompozycję choreograficzną 

• Estetykę i ekspresję ruchową wykonawców 

• Interpretację ruchową utworu muzycznego 

•  Ogólny wyraz artystyczny. 

9. Wszystkie zespoły oraz nauczyciele biorący udział w przygotowaniach występu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy przesłane w formie elektronicznej. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

11. Koordynatorzy: 

• Martyna Michna 695 549 881 

• Karina Perkowska 693 688 563 

• Małgorzata Bugiel 

 

 

Zapraszamy!!!      

 

 

 
 

 
 

 
 

 


