
 

Regulamin 

I Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci 

DO, RE, MI - TERAZ TY 

1. Organizator: 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

2. Miejsce i termin przeglądu: 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

al. Kard. St. Wyszyńskiego 86 Łódź 

29 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 

3. Cele przeglądu: 

 Prezentacja dorobku artystycznego szkół i przedszkoli z województwa łódzkiego; 

 Motywowanie do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych 

wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze; 

 Konfrontacja działań oraz wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami  

i przedszkolami. 

4. Przegląd  będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I – Przedszkola; 

 Kategoria II – Szkoły Podstawowe  (kl. 1-4). 

5. Warunki uczestnictwa: 

 Przegląd nie ma charakteru konkursu; 

 Przegląd dotyczy twórczości artystycznej dzieci: prezentacje form muzycznych i teatralnych; 

 Prezentacja uczestników nie może przekraczać 10-ciu minut; 

 Organizator zapewnia scenę, nagłośnienie, mikrofon, odtwarzacz cd, mp3); 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie Karty Zgłoszenia (w załączniku) do 17 kwietnia 2020 r.  

na adres: 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima 

al. Kard. St. Wyszyńskiego 86 

94-050  Łódź 

z dopiskiem Przegląd Do, Re, mi – teraz Ty 

lub adres mailowy: przeglad_doremi@palacmlodziezy.lodz.pl 

Kolejność  prezentacji na scenie zostanie opublikowana w dniu 22 kwietnia  2020 r. na stronie: 

www.palacmlodziezy.lodz.pl 

6. Uwagi: 

 Uczestnicy (Zespoły i/lub Soliści) otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki; 

 Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania prezentacji;  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny przeglądu;  

 Informacji na temat przeglądu udziela osoba bezpośrednio odpowiedzialna: Beata Klose- Jurczakowska,  

e-mail: przeglad_doremi@palacmlodziezy.lodz.pl 



 

Karta zgłoszenia 

I Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci 

DO, RE, MI - TERAZ TY 

 

1. Nazwa, adres, kontakt placówki zgłaszającej: 

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

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

2. Imię i nazwisko osób występujących: 

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

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

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

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

3. Nazwisko opiekuna: 

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

4. Wiek uczestników: 

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

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

5. Tytuł prezentacji: 

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

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

6. Czas trwania: …………………………………….....………………………………………………..…………………… 

7. Potrzeby techniczne 

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

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

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

 

 

 

 


