Regulamin i zasady udziału w 9. Przeglądzie Piosenek „Dzieci Śpiewają o Gdańsku” on-line.
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Organizatorem przeglądu jest Fundacja Wspólnota Gdańska.
Przegląd skierowany jest do grup przedszkolnych i zerówek (dzieci w wieku 3-6 lat) oraz
klas I-III szkół podstawowych z terenu Gdańska i okolicznych miejscowości. Jego ideą jest
zachęcenie do śpiewania wszystkich dzieci. W przeglądzie udział biorą zespoły muzyczne
(co najmniej dwoje dzieci).
Aby zgłosić grupę do udziału w Przeglądzie należy zalogować się na konto opiekuna
na stronie agl.org.pl (tylko dla klas uczestniczących w Akademii Gdańskich Lwiątek),
www.gap.edu.pl (dla wszystkich pozostałych). Nauczycielki/nauczyciele, którzy nie są
zarejestrowani w żadnym z tych programów zakładają konta na stronie gap.edu.pl.
Konta są zatwierdzane przez administratora, co następuje zwykle dzień po ich
utworzeniu, dlatego prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem grupy do ostatniej chwili.
Zapisy na przegląd trwają od 3 do 15 marca 2022 roku do końca dnia. Po upływie tego
terminu system automatycznie blokuje możliwość zapisywania grup na przegląd.
Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne Przegląd odbędzie się w formie online, czyli ocenie Jury zostaną poddane materiały filmowe przesłane w dniach 1-15
kwietnia 2022 roku.
Adres internetowy do przesyłania materiałów filmowych będzie podany 1 kwietnia 2022
na stronie Przeglądu, profilu FB oraz w informacji email przesłanej do każdego opiekuna
zgłaszającego zespół.
Wyniki Przeglądu zostaną ogłoszone do 23.04.2024 na stronie www Przeglądu, na
profilu FB oraz przesłane emailem na indywidualne adresy opiekunów
Przesłane materiały filmowe muszą spełniać następujące, jednorodne kryteria
techniczne: czas max 5 min., format pliku .MP4; .AVI, waga nie powinna przekraczać ok.
500MB.
Udział w Przeglądzie jest bezpłatny, Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania
materiałów filmowych na Przegląd.
Zespoły uczestniczące w Przeglądzie oraz ich opiekunki/opiekunowie otrzymają
pamiątkowe dyplomy, do samodzielnego wydruku.
Przegląd odbędzie się w czterech grupach wiekowych:
a. 3-4 lata,
b. 5-6 lat (dzieci przedszkolne),
c. zerówki i pierwsze klasy ze szkoły podstawowej,
d. drugie i trzecie klasy ze szkoły podstawowej.
W każdej z tych grup jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia.
Oceniane będzie wykonanie oraz występ sceniczny (choreografia, charakteryzacja,
kostiumy itp.). Nie będą brane pod uwagę walory techniczne przesłanego materiału –
montaż, oprawa graficzna itp.
Nagrodą Główną dla zwycięzców będzie profesjonalne nagranie przygotowanej piosenki
każdego z laureatów, wykonane w siedzibie organizatora – na Scenie Oliwskiego Ratusza
Kultury. Przyznane zostaną także nagrody rzeczowe. Jury może zdecydować o innym
podziale nagród.
Podczas Przeglądu można korzystać z podkładów ze „Śpiewnika Gdańskich Lwiątek” lub
z własnych kompozycji.
W przypadku rezygnacji z udziału w przeglądzie, fakt ten należy zgłosić tą samą drogą,
którą dokonaliście Państwo zapisu, czyli poprzez stronę agl.org.pl lub www.gap.edu.pl.
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Zgłaszając się na konkurs wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz deklarujcie, że posiadacie zgody na publikację wizerunków dzieci oraz osób
dorosłych opiekujących się dziećmi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą przy
ul. Opata j. Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestniczenia w konkursie – dane osobowe są niezbędne dla realizacji konkursu. Mają
Państwo prawo do dostępu do swoich danych adresowych oraz do ich poprawiania.
Szczegółowych informacji o przeglądzie udziela od poniedziałku do piątku od 9:00
do 16:00 Jolanta Leśniewska: j.lesniewska@wspolnotagdanska.pl.

Harmonogram Przeglądu
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03. – 15.03.2022 –przyjmowanie zapisów na 9. Przegląd
01.04.2022 - podanie informacji z adresem internetowym do przesłania plików filmowych
01 - 15.04.2022 – przesłanie przez nauczycielki i nauczycieli plików filmowych z występem
23.04.2022 – ogłoszenie wyników 9. Przeglądu Piosenek

I. CELE PRZEGLĄDU
• Zapoznanie dzieci z tradycją kulturową i przyrodniczą Gdańska.
• Rozwijanie u dzieci wrażliwości muzycznej oraz umiejętności wypowiadania się za pomocą
środków muzycznych i scenicznych.
II. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU
Fundacja Wspólnota Gdańska prowadząca projekt Gdańska Akademia Przedszkolaków
biuro: ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk Oliwa
tel./fax: 58 345 29 67; e-mail: fundacja@wspolnotagdanska.pl
III. PARTNERZY
• Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
• ASTE Sp. z o.o.;
• Portal miastodzieci.pl;
IV. PATRONATY HONOROWE
• Małgorzata Bielang– Pomorski Kurator Oświaty
• Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
• Mieczysław Strug – Marszałek Województwa Pomorskiego

