
                                                                                                                                                                                                      

          

Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie

serdecznie zaprasza 
dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli 

do udziału w

III PRZEDSZKOLNYM 

PRZEGLĄDZIE JASEŁEK

pod hasłem 

„ŚPIEWAM I GRAM JEZUSKOWI”



Cele konkursu:

⦁ kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
⦁ rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej dzieci;
⦁ rozbudzanie u dzieci poczucia własnej wartości;
⦁ integracja dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli;

Organizator:
Przedszkole nr 8 „Mali Polanie”
ul. Budowlanych 22, 62 – 200 Gniezno

Termin i miejsce konkursu:
  11 grudnia, godz. 9.30
Przedszkole nr 8 „Mali Polanie”
ul. Budowlanych 22, 62 – 200 Gniezno
Budynek II, Grupa IX

Regulamin konkursu:

1. III PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD JASEŁEK odbędzie się 
dnia 11 grudnia 2019 r. o godzinie 9.30 w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.



2. Konkurs  jest skierowany do nauczycieli i dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli. 
3. Konkurs polega na  zaśpiewaniu  piosenki, pastorałki,  kolędy lub wygraniu ich na 
instrumencie muzycznym. Mile widziane przebranie uczestników występu.
4. Każde przedszkole może zgłosić do konkursu dwoje dzieci.
5. Nauczyciel zgłaszający dzieci, jest zobowiązany przygotować podkład muzyczny na 
płycie CD lub pendrive i dostarczyć do organizatora przynajmniej na 3 dni przed 
konkursem.
6. Zgłoszenie na III PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD JASEŁEK jest równoznaczne 
z akceptacją regulaminu. 
7. Opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na udział, przetwarzanie danych i wizerunku 
dzieci w celu publikacji zdjęć oraz opisów na stronie internetowej organizatora i stronie 
Urzędu Miasta Gniezna (klauzula zgody). 
Podpisane klauzule należy dostarczyć organizatorom w dniu konkursu.
8. Zgłoszenia proszę dokonać do dnia 29 listopada 2019 r. 
na adres email elaciechanowska@o2.pl
9. W zgłoszeniu proszę podać :           
nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, 
imiona, nazwiska i wiek dzieci biorących udział w konkursie,  
tytuł i czas trwania utworu.
10. Jury powołane przez organizatora dokona oceny zaprezentowanych utworów.

Koordynatorzy:
Elżbieta Ciechanowska, Loreta Surman, Justyna Rabiej

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię                 i 

nazwisko mojego dziecka …………………………………………………………………… w celu i 

zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie - III Przedszkolny Przegląd Jasełek, organizowanym przez 

Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis matki) 

…………………………………………...

(data, podpis ojca)



W związku z uczestnictwem w konkursie - III Przedszkolny Przegląd Jasełek wyrażam zgodę                         

na rozpowszechnianie  wizerunku mojego dziecka ……………………………………                   

w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach                    

i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl 

kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

…………………………………………...

(data, podpis matki) 

…………………………………………...

(data, podpis ojca)


