
Regulamin  Kolędowania Piekarskich Przedszkolaków 

#przedszkolacykolędująonline 

1. Warunkiem udziału w kolędowaniu jest zadeklarowanie chęci uczestnictwa 

w wydarzeniu poprzez wypełnienie  do 22 stycznia 2021 r. arkusza dostępnego 

pod linkiem:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bbYZ8kx8z4H7_I3WEJT04Jc4eYyy6E

DChZxjlFt-EQk/edit?usp=sharing  

W arkuszu nauczyciel wpisuje utwór (kolędę, pastorałkę), który jego podopieczni 

będą prezentować. 

2. Nauczyciel przygotowuje dwójkę dzieci (3 – 6 lat) do zaprezentowania 2 zwrotek 

kolędy lub pastorałki (dwoje dzieci śpiewa razem jeden utwór). 

3. Nauczyciel nagrywa występ dzieci dostępnym dla niego sprzętem (nagranie 

w poziomie). Dzieci mogą śpiewać a capella albo do akompaniamentu 

odtwarzanego lub granego na żywo (zależnie od możliwości oraz wizji 

artystycznej). Film należy przesłać na adres e-mail: mp11razem@gmail.com 

w terminie do 26 stycznia 2021 r. W przypadku dużego rozmiaru pliku, do jego 

udostępnienia można wykorzystać darmowe witryny hostingowe 

(np.: https://wetransfer.com/) lub dostarczyć film do placówki na nośniku 

CD lub pendrive w w/w terminie. 

4. Ze względu na charakter wydarzenia, nauczyciel proszony jest o zapewnienie 

świątecznego stroju dla przedszkolaków. Proponujemy, aby występ nagrany był 

przy choince, czy też innej bożonarodzeniowej dekoracji dla podkreślenia nastroju. 

5. Zebrane materiały zostaną zmontowane w jeden film i mogą być udostępnione 

na stronach internetowych placówki organizującej wydarzenie, lokalnej parafii, 

miasta Piekary Śląskie oraz na portalach społecznościowych tych instytucji. 

O dacie publikacji uczestniczące placówki zostaną poinformowane drogą 

mailową. 

6. Zezwala się na indywidualną publikację własnego materiału dopiero 

po upublicznieniu go przez organizatora. Publikując materiał należy opatrzyć 

go tytułem „Kolędowanie Piekarskich Przedszkolaków 

#przedszkolacykolędująonline” 

7. Nauczyciel zobowiązany jest do zebrania zgód na przetwarzanie wizerunku 

dzieci. Wzór zostanie udostępniony w osobnym pliku. 

8. Kolędowanie nie ma charakteru konkursu, a każde dziecko otrzyma okazjonalny 

upominek, który będzie do odbioru w sekretariacie Miejskiego Przedszkola 

Nr 11 lub w innym uzgodnionym miejscu. Termin odbioru upominku zostanie 

podany po publikacji  filmu. 

9. Organizator wydarzenia: 

Miejskie Przedszkole Nr 11 w Piekarach Śląskich 

Współorganizatorzy: 

Obywatelski Klub Radnych 

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach Kamieniu 
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