
 

       

        

 

Serdecznie zapraszamy na 

PRZEGLĄD CHÓRÓW PRZEDSZKOLNYCH  

„ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK” 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT: 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku 

Medialny Patronat: Polskiego Radia Białystok 

 

ORGANIZATORZY:  

 Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok, 
 tel. 85 8311044, e-mail: ps31@um.bialystok.pl 

 Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku, 82 ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok, 
tel. 85 8799114, e-mail: ps82@um.bialystok.pl 

 

MIEJSCE i CZAS TRWANIA: 

Miejsce: Przedszkole Samorządowe Nr 82 ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok. 

Termin: 16.03.2018r. godz. 9.30 – 11.30,  

CELE: 

 Promocja Miasta Białegostoku jako centrum kultury i muzyki.  
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 Organizowanie Przeglądu Chórów Przedszkolnych  i promowanie uzdolnień muzycznych 
przedszkolaków,  

 Aktywne wychowanie dzieci przez muzykę, pobudzenie wyobraźni, poszukiwanie własnych 
dróg twórczych  oraz rozwój osobowości, 

 Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania aktywności muzycznej,  

 Poznanie przez dzieci wartościowej literatury muzycznej, 

 Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną  

 Wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi przedszkolnymi, 

 Integracja środowiska lokalnego w tym nauczycieli i dzieci, 

 

UCZESTNICY: 

Dzieci z białostockich przedszkoli należące do programu „Rozśpiewany Białystok” i innych chórów 
przedszkolnych. 

 

 

REGULAMIN 

 

1) W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry przedszkolne należące do Programu „Rozśpiewany 
Białystok” i inne chóry przedszkolne. 

2) Przegląd ma charakter prezentacji poszczególnych zespołów, nie jest konkursem. 

3) Każdy chór biorący udział w przeglądzie powinien przygotować i wykonać jedną piosenkę o 
tematyce „Białystok - moje miasto”. Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut. 

4) O kolejności prezentacji decydują organizatorzy. 

5) Zasady rekrutacji: 

a) Rekrutacja - Nabór na przegląd chórów będzie prowadzony  poprzez drogę elektroniczną na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

b) Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Przedszkola Samorządowego 
Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4  ps31b@wp.pl  do 9.03.2018r. 

c) Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na przegląd. 

d) Wstęp wolny dla publiczności. 

6) Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: 

a) Nazwę, adres, telefon i e-mail  placówki, którą reprezentuje. 

b) Nazwę chóru. 

c) Ilość chórzystów. 

d) Imię i nazwisko opiekuna/dyrygenta, telefon. 

e) Tytuł utworów przygotowanych na przegląd, czas trwania. 

f) Akompaniament, określić (podkreśl właściwe) 

 CD; 

 pianino; 
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 utwory wykonane a’capella. 

7) Przegląd piosenki odbędzie się 16.03.2018 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 82 w Białymstoku, 

82 ul. Zbigniewa Herberta 63, od godz. 9.30.  

8) Przewidywane zakończenie: 11.00 – 11.30. 

9) Wszystkie zespoły chóry biorące udział w przeglądzie otrzymują pamiątkowe statuetki, dyplomy  
i upominki. 

10) Informacje o przeglądzie będą umieszczone na stronie organizatorów tj.: www.ps31.bialystok.pl, 
www.przedszkole82.bialystok.pl i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.   

11) Na powyższych stronach internetowych będzie umieszczona fotorelacja z przebiegu przeglądu. 

 

 

PROGRAM PRZEGLĄDU 

1) Powitanie gości 

2) Przedstawienie organizatorów i sponsorów 

3) Inauguracja  - prof. Wioletta Miłkowska 

4) Występy chórów z przedszkoli: 

5) Wręczenie dyplomów, statuetek, nagród rzeczowych 

6) Podziękowanie 
7) Na zakończenie przeglądu każdy chór otrzyma pamiątkowy dyplom oraz statuetkę. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Przeglądu Chórów Przedszkolnych 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

PRZEGLĄD CHÓRÓW PRZEDSZKOLYCH „ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK” 
 

1. Nazwę, adres, telefon i e-mail  placówki, którą reprezentuje 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. Nazwa Chóru: .................................................................................................................. 

3. Ilość chórzystów: ………………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko dyrygenta przygotowującego chór do przeglądu: 

…………………………………………………………………………. 

Telefon dyrygenta……………………………………………………… 

 

5. Utwory przygotowane do przeglądu  (czas trwania): 

..................................................................................................................................................

.................................................................................. 

 Akompaniament: * (zaznacz właściwe) 

CD                            pianino                     

 Utwory wykonane a’capella    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


