
Regulamin 

VIII Międzyprzedszkolnego Przeglądu 

Piosenki Ekologicznej 

„Z przyrodą w zgodzie żyj – ZWIERZAKI” / 

WYDARZENIE ONLINE/ 

 
 

1.Organizator Przeglądu: 
 

Organizatorem VIII Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Z przyrodą w zgodzie 

żyj... – ZWIERZAKI”/ ONLINE  jest Przedszkole Król Maciuś I w Lublinie tel. 81 524 70 88, pod 

Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin. 

 

 

2.Koordynatorzy Przeglądu:  

 

o Magdalena Gułaś  

o Marlena Barczak  

o Ewa Krzewińska  

 

3.Cele Przeglądu:  

 promowanie ekologicznego stylu życia i świadomości ekologicznej u lubelskich 

przedszkolaków 

 tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a światem zwierząt 

 rozwijanie empatii, współodczuwania, szacunku dla zwierząt 

 uświadamianie konieczności opieki nad zwierzętami 

 popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej  



 rozwijanie dziecięcych talentów 

 promocja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie muzyki  

 integracja środowiska przedszkolnego  

 wymiana doświadczeń pomiędzy przedszkolami  

 

4.Termin i miejsce Przeglądu: 

 

19.04.- 23.04.2021 roku – online / transmisja utworów w podanym terminie na kanale Facebook 

Przedszkola i Żłobek Król Maciuś w Lublinie/ 

 

5.Temat Przeglądu:  

 

Tematem VIII Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Z przyrodą w zgodzie żyj...” są zwierzęta, głównie 

zwierzęta egzotyczne oraz domowe. Celem jest tworzenie emocjonalnego związku między 

człowiekiem a światem zwierząt, rozwijanie empatii, współodczuwania, szacunku dla zwierząt, 

uświadamianie konieczności opieki nad zwierzętami. 

 

6.Warunki uczestnictwa:  

 

o Przedszkola chcące wziąć udział w Przeglądzie mogą zgłosić dwa utwory muzyczne, po 

jednym w każdej kategorii wiekowej (3-4 latki i 5-6 latki) . Nagranie: /płyta DVD/ nośnik 

USB/ 

o W Przeglądzie uczestniczą zespoły. Wymagana jest nazwa zespołu. 

 

o Każdy zespół wykonuje jedną piosenkę z repertuaru dziecięcego,  ilustrowaną układem 

tanecznym, odpowiednio dobranym strojem oraz dekoracją zgodną z tematem Przeglądu. Czas 

trwania prezentacji max. 5 minut.  

 

o W Przeglądzie weźmie udział 10 przedszkoli lubelskich. O udziale decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

 

o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie zakwalifikowania utworów, które nie są zgodne 

z tematem Przeglądu i warunkami uczestnictwa.  

 

o Uczestnicy wykonują oraz nagrywają zgłoszoną piosenkę w swojej placówce i dostarczają 

nagranie /płyta DVD/ nośnik USB/ do organizatora Przeglądu – Przedszkole Król Maciuś I     

w Lublinie, ul. Paśnikowskiego 6  

 

o Uczestnicy dostarczają nagranie do w/w organizatora, do 08.04.2021 roku 

 

o Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić:  

Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Zgodę na 

udział i rozpowszechnianie wizerunku dziecka,  stanowiący Załącznik nr 2.  

 

W/w formularze stanowić będą zgodę na udział w Przeglądzie. Zgłoszenia przyjmowane będą 

wyłącznie na druku Karty Zgłoszenia. Zgłoszenia w innej formie nie będą uwzględniane. 

Karta powinna być wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI , a wszystkie dane powinny 



być aktualne. Do karty zgłoszeniowej prosimy o dołączenie nagrania występu zespołu /płyta 

DVD/ nośnik USB/ 

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest: dostarczenie Formularzy zgłoszeniowych oraz nagrań 

występu zespołu /płyta DVD/ nośnik USB/ do dnia 08.04.2021 osobiście na adres:  

 

Przedszkole Król Maciuś I  

ul. B. Paśnikowskiego 6 

20 –707 Lublin 

 

Formularze zgłoszeniowe dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

7.Nagrody:  

 

o Przedszkola biorące udział w Przeglądzie, otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Dyplom + upominek można będzie odebrać w przedszkolu Król Maciuś I, ul. Paśnikowskiego 

6 w Lublinie. O terminie Organizatorzy poinformują telefonicznie.  

 

o Nagrody odebrać będzie można w ciągu  miesiąca, po tym terminie dyplomy ulegną 

zniszczeniu.  

 

8.Postanowienia końcowe:  

 

o Organizator nie bierze obowiązku wypełniania formalności związanych z wymogami prawa 

autorskiego. 

o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego 

wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji materiałów, bez wypłacania 

honorariów.  

 

9.Informacja nt. przetwarzania danych osobowych 

 

 Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27 kwietnia 

2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) uprzejmie 

informujemy, że:  

 

o Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach przeglądu jest organizator 

przeglądu Przedszkole Król Maciuś I będące częścią Educo BSH Sp. z o. o. z siedzibą            

w Lublinie przy ul. B. Paśnikowskiego 6.  

o Opiekunowie prawni uczestników przeglądu wyrażając zgodę na udział w przeglądzie, 

jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych   (Imię i Nazwisko, wiek 

oraz nazwa placówki uczestnika) przez Organizatorów przeglądu wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji przeglądu oraz do publikacji danych osobowych (Imię  i Nazwisko, 

wiek oraz nazwa placówki uczestnika) w przypadku otrzymania nagrody w przeglądzie.  

o Dane osobowe uczestników przeglądu będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia 

zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi 

na obowiązki archiwizacyjne.  



o Uczestnikom przeglądu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do 

ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


