Regulamin

4. Układy taneczne mogą mieć formę etiud, miniatur tanecznych,

XV TANECZNYCH PREZENTACJI PRZEDSZKOLAKÓW

inscenizacji oraz programów składających się z tańca i piosenki.

„Majowe Tańcowanie”

5. Układy prezentowane są do akompaniamentu lub nagrań własnych,
przygotowanych na płytach CD w formacie MP3 (max. 5 sek.

Organizator:

rozbiegówki). Nośnik opisany (nazwa grupy, nazwa programu).

Bialskie Centrum Kultury

6. Zapewniamy aparaturę nagłaśniającą.

Ul. Warszawska 11

7. Grupom tanecznym należy nadać nazwy nie związane z wiekiem

21-500 Biała Podlaska

uczestników.
Prezentacje odbędą się

8. Prosimy o nauczenie dzieci piosenki „Piękna Nasz Polska cała…”

01. 06. 2012r. o godzinie 10.00

Podkład i słowa do pobrania na stronie internetowej BCK.

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

9. Grupa zgłoszona do Prezentacji ma obowiązek uczestniczyć

Amfiteatr (Park Radziwiłłowski)

w próbie z udziałem akustyka i organizatora imprezy, w dniach
24-25 maja 2012 r. w godz. 10.00-13.00 w amfiteatrze

Celem konkursu jest:

(Park Radziwiłłowski) po wcześniejszym uzgodnieniu z BCK.

- integracja środowisk przedszkolnych;

10. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 21 maja 2012 r. na adres

- rozwijanie ekspresji ruchowej uczestników;

e-mail: artystyczny@bckbialapodlaska.pl lub w formie papierowej

- poszerzanie idei wszechstronnej edukacji muzycznej poprzez ruch;

za pośrednictwem Poczty Polskiej, Bialskie Centrum Kultury

- popularyzacja tańców ludowych różnych z regionów Polski;

w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska.

- propagowanie różnorodnych form taneczno-ruchowych;

Karta do pobrania na stronie internetowej BCK.

- kształcenie umiejętności tanecznych uczestników.

11. Impreza ma charakter prezentacji, wszystkie występujące grupy
otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki – niespodzianki.

Zasady uczestnictwa:

12. W trakcie Tanecznych Prezentacji Przedszkolaków odbędzie się

1. Prezentacje przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych.

otwarcie

2. Grupy prezentują maksymalnie dwa programy taneczne.

wystawy

prezentującej

twórczość

plastyczną

przedszkolaków pt. „Malujemy motyle”.

- obowiązkowo – taniec ludowy z dowolnego regionu Polski

13. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać w sekretariacie, tel.

- dodatkowo – taniec dowolny (taniec towarzyski, taniec nowoczesny,

83 3416711 lub w Dziale Artystycznym tel. 83 3416721

taniec regionalny)

3. Czas prezentacji jednego tańca nie może przekroczyć 5 minut.
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Karta zgłoszenia
Nazwa przedszkola
………………………………………………….....................…………
Nazwa grupy……………………………………………………………
Tytuły prezentacji
1.……....................…………………………………………..…………
2 …………………………………………………………………….……
Czas trwania jednej prezentacji ( do 5 min)………………….………
Czas trwania drugiej prezentacji (do 5 minut) ……………….……..
Rodzaj akompaniamentu ………………………………………………
Czas potrzebny do zmiany stroju……………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego grupę:
1……………………………………………tel…………………….…….
2……………………………………………tel…………………….…….
Podpis Dyrektora Przedszkola

………………………………….
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