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Regulamin I edycji konkursu recytatorsko-artystycznego  
dla dzieci w wieku przedszkolnym 

„Z Chotomską przez świat” 
 
§ 1 Cele konkursu 

1. Artystyczna aktywizacja przedszkolaków.  
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją.  
3. Poszerzenie wiedzy na temat twórczości Wandy Chotomskiej.  
4. Rozwijanie i prezentacja umiejętności recytatorskich i artystycznych dzieci. 
5. Integracja placówek przedszkolnych i promocja w środowisku lokalnym. 

 
§ 2 Informacje Ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy 
Chotomskiej w Warszawie.  

2. Koordynatorkami konkursu są Małgorzata Kostyra, Paulina Prusińska.  
3. Konkurs rozpoczyna się 17.01.2022 r.   
4. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkoli 

w Warszawie. 
5. Konkurs będzie miał formę zdalną. Uczestnik nagrywa film ze swoim występem.  
6. Konkurs polega na wybraniu dowolnego utworu poetyckiego Wandy Chotomskiej i nagranie 

filmu z recytacją dziecka lub artystyczne odwzorowanie wybranego utworu (w przypadku 
dzieci niemówiących).   

 
§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dziecko pod 
kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu 
oraz przedszkola. Prace będą zamieszczone w formie prezentacji na stronie internetowej 
Organizatora 

3. Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace. 
W wykonaniu każdej pracy może uczestniczyć maksymalnie 5 dzieci. Czas występu 
nie powinien przekraczać 5 minut.  

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 
5. Tytuł pliku każdego nagrania powinien być opisany w następujący sposób: nazwa 

przedszkola, imię i nazwisko dziecka/dzieci uczestniczących w nagraniu. 
(np. P127.JanKowalski)   

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez przedszkole razem z pracą 
konkursową karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zgody rodzica na 
publikację wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych - indywidualnie dla 
każdego dziecka (załącznik nr 2). Do załączników należy również dołączyć tekst 
recytowanego utworu.  
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7. Prace należy na nośniku danych wysłać lub dostarczyć osobiście do 25.02.2022 r. na adres: 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie, 
ul. Nowolipki 21c, 01-006 Warszawa z dopiskiem „konkurs z Chotomską przez świat” lub 
wysłać mailowo w formie załącznika lub linku do „Chmury” (z umożliwieniem pobrania 
go) na adres mailowy kostyra.malgorzata@gmail.com Prace dostarczone po tym terminie 
lub dostarczone bez załączników lub przesłane w formie uniemożliwiającej pobranie 
zostaną zdyskwalifikowane. 

8. Przesłanie pracy konkursowej na adres przedszkola jest jednoznaczne z akceptacją 
warunków Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników przez Organizatora oraz z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 
osoby/osób znajdujących się na filmie w ramach promocji konkursu oraz przedszkola. 

 
§ 4 Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 
laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, dobór tekstu i jego pamięciowe 
opanowanie, pomysłowość, walory estetyczne, ogólny wyraz artystyczny (dykcja, emisja 
głosu, tempo, modulacja, intonacja, interpretacja utworu, uzasadniony gest sceniczny, 
element ruchu, strój, rekwizyty, scenografia).  

3. Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą 
mailową. Wyniki będą również widniały na stronie internetowej Organizatora 
https://przedszkole127.eu/ 

4. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym 
uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy. 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie. 
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim. 
 
§ 5 Uwagi końcowe 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o wszelkich 

zmianach będzie pojawiać się na stronie internetowej Organizatora. 
4. Pytania należy kierować na adres: kostyra.malgorzata@gmail.com 
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