
„PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW” KOBYLE 2023 

 

 ORGANIZATOR: Przedszkole w Kobylu, Kobyle 81, 32-720 Nowy Wiśnicz 

 

 CELE PRZEGLĄDU :  

 popularyzowanie działań artystycznych  

 rozwijanie kreatywności dzieci  

 promowanie dziecięcych talentów  

 rozwijanie zainteresowań dzieci  

 promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu  

 

FORMA PRZEGLĄDU:  

Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:  

 śpiew 

 taniec  

 pokaz sprawności fizycznej  

 prezentacja treści kabaretowych  

 małe formy teatralne  

 gra na dowolnym instrumencie  

 recytacja  

 występy sportowo-akrobatyczne  

 zdolności manualne  

 inne . . .  

 

UCZESTNICY PRZEGLĄDU:  

 Uczestnikiem przeglądu może być każda osoba lub grupa osób, w wieku od 3 - 6 lat.  

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w Przedszkolu 

w Kobylu, i złożenie w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 marca 2023r. 

(załącznik nr.1). 

 Zapisy do udziału w przeglądzie przyjmuje p. Anna Majcher 

 Uczestnik zgłaszający się na przegląd musi posiadać zgodę podpisaną przez rodziców. 

(załącznik nr.2) 

 

INFORMACJE OGÓLNE:  

 Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.  

 Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty 



 Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad 

fizycznych nośnik audio z nagraniem podkładu muzycznego.  

 Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny 

od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.  

 Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem grupy innych uczestników . 

Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych dużej sali przedszkolnej.  

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.  

 Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD lub laptop 

(potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).  

 Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu 

zabezpiecza sobie sam wykonawca lub opiekun.  

 

 MIEJSCE REALIZACJI: Przedszkole w Kobylu  

 

TERMIN REALIZACJI:  21.03.2023r., godz. 10.00  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Organizator zawiadamia o przeglądzie Szkołę Podstawową w Kobylu, podaje 

informacje na stronie internetowej www.szkolakobyle.edu.pl  

 Uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki. 

 Osoba odpowiedzialna za przegląd: Anna Majcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


