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Powiatowe Konfrontacje Taneczne Przedszkolaka 

 

„MAGICZNE PANTOFELKI ” 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 maja 2020r. godz. 9.30  

Organizatorzy: 

Zespół Szkół i Placówek nr 1 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Bydgoszczy 

Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. 

 

 

 

http://www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl/?cid=12
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REGULAMIN 

1. Organizator:  

Zespół Szkół i Placówek nr 1, 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Bydgoszczy 

Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy 

2. Termin konfrontacji: 

8 maja 2020r. godz. 9.30 

 

3. Miejsce:               HALA SPORTOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 ul. WARYŃSKIEGO 1, 

BYDGOSZCZ 

 

4. Cele konfrontacji: 

• Kształcenie umiejętności tanecznych uczestników i rozwijanie ich ekspresji ruchowej, 

• Popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych, 

• konfrontacja dorobku artystycznego przedszkolaków, 

• Promowanie młodych talentów, 

• Ukazanie kreatywnej twórczości dziecięcej, 

• Integracja środowiska przedszkolnego. 

 

5. Kategorie i zasady uczestnictwa: 

 

a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w trzech kategoriach wiekowych: 

-  3-4 latki 

-  5 latki 

- 6 latki 

b) Każda placówka może zgłosić do konkursu tylko dwa zespoły taneczne max. 14 -16 osobowe  

c) Łączny czas prezentacji  do 4 min 

d) Zespół prezentuje jeden układ taneczny w dowolnej formie tanecznej ( taniec towarzyski, współczesny, miniatura 

taneczna, disco, hip-hop). Wyklucza się udział zespołów i układów tańca ludowego.  W tym roku mile widziane 

układy nawiązujące do 100 lecia powrotu Bydgoszczy do Polski.  

e) Zgłoszenia przyjmowane są do  20 kwietnia 2020r. 

UWAGA !!! W przypadku dużej ilości decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń, organizator może 

zakończyć ich przyjmowanie przed wyznaczonym terminem o czym zawiadomi na stronie 

internetowej placówki :  www.mdk3bydgoszcz.pl.tl  

Zgłoszenia  na adres: 

Zespół Szkół i Placówek Nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz 

Telefon: 52-373-25-15 
fax.  52-348-68-68 

e-mail: magiczne.pantofelki@wp.pl 
 

f) Koszt udziału w konfrontacjach: 20 zł / grupa przedszkolna. Opłata wyłącznie po oficjalnym potwierdzeniu 
udziału przez organizatora. Płatne na konto: RADA RODZICÓW MDK 3 : 45 1320 1117 2053 3544 3000 0001 z 
dopiskiem „ Magiczne Pantofelki 2020” 

6. Kryteria oceny: 

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: 

 Kompozycję choreograficzną 
  Estetykę i ekspresję ruchową wykonawców 
  Interpretację ruchową utworu muzycznego 
  Dobór muzyki i  kostiumów  

http://www.mdk3bydgoszcz.pl.tl/
mailto:magiczne.pantofelki@wp.pl
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W poszczególnych kategoriach wiekowych przyznane zostaną dyplomy, nagrody i wyróżnienia  

 
7. Postanowienia końcowe 

- konfrontacje rozpoczną się o godz. 9.30  

- rejestracja zespołów w dniu konfrontacji do godz. 9.00 

- koszty podróży i ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca 

- zespół powinien posiadać liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami ( instruktor nie może być jedynym 

opiekunem grupy). 

- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz w przypadku małej ilości zgłoszeń do łączenia 

kategorii wiekowych. 

8. Informacje dodatkowe: 

- Podkład muzyczny  wyłącznie na  pendrive lub przesłany e-mailem:  

- lista zakwalifikowanych do konfrontacji grup podana zostanie na profilu konfrontacji:  

https://www.facebook.com/Powiatowe-Konfrontacje-Taneczne-Przedszkolaka-Magiczne-Pantofelki 
oraz przesłana e-mailem w dniu  21 kwietnia 2020r.  

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Aleksandra Podżerek tel.  606 903 082 ( w godz. 12.00-18.00) 
 

Ramowy program konfrontacji: 

8.30 – 9.00 rejestracja uczestników  

9.30 – 11.00 otwarcie konfrontacji i kategoria wiekowa 3 -4 latki– ogłoszenie wyników 

11.00 – 11.30 przerwa techniczna 

11.30 – 13.30  kategorie 5 – latki, 6 – latki 

13.45 ogłoszenie wyników i  zakończenie konfrontacji 

 

( w przypadku małej ilości zespołów czas trwania konfrontacji może być krótszy) 

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE  

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI !!! 
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(pieczęć instytucji delegującej) 

KARTA UCZESTNIKA 

VII POWIATOWYCH KONFRONTACJI TANECZNYCH PRZEDSZKOLAKA 

„MAGICZNE PANTOFELKI” 2020 
 

1. Nazwa zespołu /grupy ……………………………………………………………….................................................................................... 
2. Instytucja delegująca ( adres, telefon kontaktowy, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kategoria wiekowa ( zaznaczyć  „x” właściwe):  
 

✓ 3-4-latki     ........ ilość dzieci: ………  (dziewczynki: ………. Chłopcy : ……….) 
✓ 5  latki     ........ ilość dzieci: ………  (dziewczynki: ………. Chłopcy : ……….) 
✓ 6  latki     ........ ilość dzieci: ………  (dziewczynki: ………. Chłopcy : ……….) 

 
4. Informacje szczegółowe: 

• Tytuł choreografii:  …………………………………………………………………………………………. 

• Czas trwania:  …………………………………………………………………………………………. 

• Autor muzyki:  …………………………………………………………………………………………. 

• Autor choreografii:  …………………………………………………………………………………………. 
     
5. Imię i nazwisko instruktora (opiekuna), tel. kontaktowy, e-mail ( wypełnić pismem drukowanym) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kilka informacji o zespole/grupie przedszkolnej ☺ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenie 

 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych DZ.U. nr 133 poz 883 z dnia 29.08.1997 roku oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie  danych osobowych przez ZSiP nr 1, MDK nr3 w Bydgoszczy wyłącznie w związku z organizacją konfrontacji „Magiczne 

pantofelki”2020    ( rejestracja foto, video prezentacji) 

 

 

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

      Miejscowość, data                      Podpis instruktora ( opiekuna) 

7. Informacja o garderobie: 

Bardzo proszę o informację czy grupa potrzebuje garderobę czy przyjeżdża już przebrana w kostiumy. Właściwe 

zaznaczyć „x”   

• Garderoba    ………. 

• Bez garderoby  ………. 
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Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego* 

 
1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych 

oraz regulaminem VII Powiatowych Konfrontacji Tanecznych Przedszkolaka MAGICZNE 

PANTOFELKI 2020. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego 

dziecka przez organizatora oraz współorganizatora  VII Powiatowych Konfrontacji Tanecznych 

Przedszkolaka MAGICZNE PANTOFELKI 2020.tj. Zespół Szkół i Placówek nr 1, MDK 3  z 

siedzibą przy ul. Stawowej 53, 85-323 Bydgoszcz oraz Zespół Szkół nr 7 z siedzibą przy ul. 

Waryńskiego 1, 85-318 Bydgoszcz w celu udziału dziecka w konkursie. Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

2. W związku konkursem wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka na stronie 

internetowej www.mdk3bydgoszcz.pl.tl, www.zsip1.bydgoszcz.pl oraz profilu organizatora i 

współorganizatora tj. Instagram i Facebook.  

 

3. Upubliczniony będzie wizerunek dziecka oraz placówka, do której uczęszcza i tytuł układu,  w 

którym bierze udział. Nie będzie podawane imię i nazwisko dziecka.  

 

........................................................................  

imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna:  

........................................................................  

podpis rodzica lub prawnego opiekuna:  

........................................................................  

miejscowość i data: 

 

*wypełnić dla każdego uczestnika Konfrontacji zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. 


