
Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi 

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim 

Konkursie Piosenki Patriotycznej 

 „Jesteśmy Polką i Polakiem”  

 
Cele konkursu : 

- odczuwanie radości z procesu tworzenia, działań 

artystycznych; 

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i zainteresowań 

wokalnych;  

- odczuwanie przynależności narodowej;  

- ukazywanie piękna ojczystego kraju;  

 

Regulamin konkursu : 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3- 6 lat. 

2. Każda placówka może nadesłać 2 nagrania.   

3. Nagranie może przedstawiać występ indywidualny, większej ilości dzieci 

lub całej grupy. 

4. Termin nadsyłania nagrań - 25.11.2021 r.  

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie blizejprzedszkola.pl 

oraz na stronie organizatora konkursu do dnia 10.12.2021 r.  

6. Każde nadesłane nagranie musi zawierać wypełnioną, zeskanowaną kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych 

na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 i 3). 

7. Nagrania bez wypełnionych zgód i karty zgłoszenia nie biorą udziału w 

konkursie.  

8. Powołane jury wyłoni I, II oraz III miejsce.  

9. Nagrody i dyplomy dla laureatów wyślemy pocztą do dnia 30.12.2021 r. 

(data stempla pocztowego). 

10. Dyplomy/Podziękowania dla pozostałych uczestników konkursu oraz 

nauczycieli zostaną wysłane drogą e-mailową.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań 

w celach promocyjnych konkursu. 

12. Kryteria oceny pracy: 

• Walory artystyczne i estetyczne, dekoracje, ubiór uczestników; 

• Zgodność z tematem; 

• Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki; 

• Wykorzystanie instrumentów;  

 

 



 

13. Nagrania prosimy przesłać na adres mailowy: 

 

konkurs207@o2.pl 

 

W temacie: „Konkurs wokalny” 

 

14. Wszystkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają 

organizatorzy: Monika Wiśniewska, Paulina Frąc, Marzena Pawłowicz pod 

numerem telefonu Przedszkola Miejskiego 207 w Łodzi : 42 684-68-22 lub 

mailowo: konkurs207@o2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Karta zgłoszenia 

do konkursu piosenki patriotycznej „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

 

Nazwa i adres przedszkola  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko dziecka lub nazwa grupy……………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres e-mailowy do kontaktu ………………………………………………………………….. 

 

Tytuł wykonywanego utworu ………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………….                                                                    …………………………. 

   pieczątka przedszkola                                                                          podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Zgoda na udział w konkursie  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………… 

w konkursie piosenki patriotycznej  „Jesteśmy Polką i Polakiem” organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi, ul Piotrkowska 272.  

 

 

………………………..                                      ……………………………………………… 

  miejscowość, data                                                   podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu danych osobowych (imię nazwisko oraz wiek ) mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………………. 

w celach wynikających z realizacji konkursu piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”, 

organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi, ul. Piotrkowska 272. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                                       

(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

 

 

 

……………………………                                     ……………………………………………. 

    miejscowość, data                                                  podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

 


