
X  PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW 

BYCHAWA 2023 
ORGANIZATOR: 

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie 

ul. Partyzantów 5 

23 – 100 Bychawa 

tel. 815661568 

mail: psbychawa@gmail.com 

www.przedszkole.bychawa.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Burmistrz Bychawy; Bychawskie Centrum Kultury 

PATRONAT MEDIALNY: 

„Głos Ziemi Bychawskiej” 

Cele przeglądu: 

• Popularyzowanie działań artystycznych; 
• Rozwijanie kreatywności dzieci; 
• Promowanie dziecięcych talentów; 
• Rozwijanie zainteresowań dzieci; 
• Rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolami, świetlicami i szkołami 

z terenu gminy Bychawa; 
• Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 
• Zaprezentowanie w środowisku różnorodnych talentów. 

Forma przeglądu: 

• Śpiew; 
• Taniec; 
• Pokaz sprawności fizycznej; 
• Prezentacja treści kabaretowych; 
• Małe formy teatralne; 
• Gra na dowolnym instrumencie; 



• Recytacja; 
• Występy sportowo – akrobatyczne; 
• Zdolności manualne 
• Inne…. 

UCZESTNICY PRZEGLĄDU: 

• Przegląd jest otwarty dla mieszkańców gminy Bychawa; 
• UCZESTNIKIEM PRZEGLĄDU MOŻE BYĆ KAŻDA OSOBA  

LUB GRUPA OSÓB (np. zespół muzyczny lub grupa taneczna jako 

uczestnik zbiorowy) W WIEKU DO 10 LAT; 
• Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w 

Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie lub na stronie internetowej 
przedszkola, w nieprzekraczającym terminie do dnia 17.03.2023r. 

• Karty zgłoszenia należy złożyć w placówce lub przesłać na adres mailowy 
przedszkola. 

• Uczestnik zgłaszający się na przegląd musi posiadać zgodę podpisaną 
przez rodziców lub opiekunów oraz RODO. 

INFORMACJE OGÓLNE: 

• Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych; 
• Podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie; 
• Prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut; 
• Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad 

fizycznych nośnik audio z nagraniem podkładu muzycznego; 
• Uczestnik ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych Sali 

widowiskowej BCK 
• Uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. 

 

MIEJSCE REALIZACJI 

SALA WIDOWISKOWA W BYCHAWSKIM CENTUM KULTURY 

TERMIN REALIZACJI 

02 – 04- 2023R. (NIEDZIELA PALMOWA) 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

• Organizator zawiadamia o przeglądzie szkoły, placówki kulturalno – 
oświatowe, podaje informacje na stronie internetowej przedszkola oraz do 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” 



• Uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa 
i drobne upominki, a placówka i nauczyciele podziękowania. 

• Osoba odpowiedzialna za przegląd: Mirosława Spust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) NA WYSTĘP OSOBY 
NIEPEŁNOLETNIEJ W PRZEGLĄDZIE 

 

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci) 

 w X Przeglądzie Dziecięcych Talentów Bychawa 2023, organizowanego przez 
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. 

 

Podpis rodziców (opiekunów)……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa do X Przeglądu Dziecięcych Talentów Bychawa 2023 

1.Imię i nazwisko uczestnika 
lub nazwa zespołu 

 
 
 

2. Wiek uczestnika/ 
uczestników 

 

3. Nazwa szkoły lub innej 
placówki 

 
 
 

4. Telefon kontaktowy  
 

5. Imię i nazwisko opiekuna  
 

6. Nazwa prezentowanej 
formy (np. tytuł utworu, 
imię i nazwisko autora słów                  
i muzyki itp.) 

 

7. Czas prezentacji  
 

8. Potrzeby techniczne  
 

9.Informacje o wykonawcy    
( dla potrzeb organizatora               
i konferansjera – co dziecko 
lubi, czym się interesuje? 
…itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Miejscowość, data                                         podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna 

……………………………………………………………………………………. 



 


