
   

 

 

 

OGŁASZAMY  

PRZEGLĄD ONLINE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

„ŚPIEWAJĄCY MAŁY PATRIOTA” 

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY SZCZECIŃSKIE PRZEDSZKOLA 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PRZEGLĄDU 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU „ŚPIEWAJĄCY MAŁY PATRIOTA” 

Zgłoszenia: do 16 grudnia 2020 roku (środa) włącznie 

Przegląd w formie online 

Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy 

 

Celem przeglądu jest: 

• rozwijanie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej dzieci, 

• wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez aktywność artystyczną, 

• uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości 

narodowej, 

• popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci, 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

• umacnianie świadomości narodowej, 

• kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych, 

• edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie 

najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej. 

 

Regulamin przeglądu: 

 

I. TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1. Wyniki zostaną ogłoszone 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) na stronie naszego 

muzeum http://www.przelomy.muzeum.szczecin.pl/ oraz na stronie na Facebooku 

https://www.facebook.com/CentrumDialoguPrzelomy. 

 



II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Przegląd przygotowany jest dla szczecińskich przedszkoli publicznych i prywatnych.  

2. Każde przedszkole może przekazać nam jedno nagranie wystąpienia grupy 

śpiewającej (nie ma limitu wielkości grupy). 

3. Każda z grup przygotowuje maksymalnie dwa utwory w języku polskim o treści 

patriotycznej (preferowane inne utwory niż te z zeszłorocznego przeglądu). 

4. Wykonawcy mogą śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub z 

wykorzystaniem podkładów muzycznych. 

5. Mile widziane wszelkie formy artystycznego wyrazu. 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenia chętnych grup trwają do dnia 16 grudnia 2020 roku (środa) włącznie. 

2. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. 

3. Do wiadomości musi być załączona KARTA ZGŁOSZENIA, ZGODA NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA oraz wypełnione 

przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestników ZGODY NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA. 

4. Gotowe nagrania należy dostarczyć do 11 stycznia 2021 roku (poniedziałek). 
5. Zgłoszenia i nagrania prosimy wysyłać pod adres: p.sendra@muzeum.szczecin.pl  

6. Można również dostarczyć pliki na płycie CD lub na pendrive’ie do biura Muzeum 

Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy (ze względu na sytuację 

epidemiologiczną wcześniej należy się umówić na konkretny dzień). 

7. Dane kontaktowe: 
Paula Sendra, tel. 572 661 183 

p.sendra@muzeum.szczecin.pl 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum 

Dialogu Przełomy. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań oraz wizerunku 

wykonawców. 

3. Za trzy najciekawsze nagrania przewidziane są nagrody rzeczowe dla przedszkoli. 

4. Wszystkie przedszkola otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
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