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Przegląd jest adresowany do grup dzieci w wieku 3-6 lat (grupy przedszkolne i klasy 0) tworzących zespół. 

Przedmiotem Przeglądu jest wykonanie piosenki o tematyce związanej z Gdańskiem. Obszar tematyczny 

Przeglądu obejmuje Gdańsk: jego legendy, historię, teraźniejszość, przyszłość, przyrodę, tradycje i zwyczaje, 

wybitne postacie, wydarzenia ważne, codzienne lub humorystyczne. 

I. CELE PRZEGLĄDU 

• Zapoznanie dzieci z tradycją kulturową i przyrodniczą Gdańska; 

• Rozwijanie u dzieci wrażliwości muzycznej oraz umiejętności wypowiadania się za pomocą 

środków muzycznych i scenicznych. 

II. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU 

Gdańska Akademia Przedszkolaków prowadzona przez Fundację Wspólnota Gdańska 

biuro: ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk Oliwa 

tel./fax: 58 345 29 67; e-mail: fundacja@wspolnotagdanska.pl 

III. PARTNERZY 

• Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku;  

• Europejskie Centrum Solidarności; 

• Wydawnictwo EneDueRabe; 

• Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca Don-Don; 

• Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”; 

• Radio Gdańsk. 

 

IV. HONOROWE PATRONATY 

• Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko; 

• Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz.  

 

V. UCZESTNICY PRZEGLĄDU 

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły dzieci w dwóch grupach wiekowych:  

• grupa młodsza: 3-4 lata; 

• grupa starsza: 5-6 lat. 

     Uwaga: O kwalifikacji grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek większości dzieci. 

 

VI. WARUNKI I HARMONOGRAM PRZEGLĄDU 

1. Uczestnicy powinni zaprezentować jedną piosenkę o tematyce gdańskiej z akompaniamentem, 

podkładem muzycznym lub a’capella. Piosenka może pochodzić spośród już istniejących 

lub może być to nowa piosenka stworzona przez nauczyciela/kę lub inne osoby. 

2. Aby zgłosić chęć udziału w Przeglądzie należy przesłać na adres gap@wspolnotagdanska.pl 

wypełnioną Kartę Zespołu (w pliku MC WORD lub innym pliku edytowalnym, pliki  *pdf nie będą 

przyjmowane). Karta Zespołu dostępna jest na stronie www.agl.org.pl .  

3. Ostateczny termin nadsyłania Kart Zespołu upływa  dnia  25 kwietnia 2015.  

4. Przesłuchania odbędą się w Europejskim Centrum Solidarności (plac Solidarności 1, Gdańsk)  w 

dniu 25 maja 2015 o godzinie 13:00. 

5. Uczestnicy udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania wszelkich materiałów 

dokumentujących przebieg przeglądu (fotografii, materiałów audiowizualnych) w działaniach 

promocyjnych Organizatora oraz do  zaprezentowania ich m.in. na stronach internetowych 

Fundacji Wspólnota Gdańska. 

6. Wyniki Przeglądu zostaną ogłoszone natychmiast po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowane 

niezwłocznie na stronach internetowych: www.agl.org.pl oraz www.wspolnotagdanska.pl. 
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7. Dodatkowych informacji udziela Tamara Jaworowska, tel. 517 599 027, 

e-mail:  gap@wspolnotagdanska.pl  

 

VII. KRYTERIA OCENY 

• interpretacja piosenki; 

• osobowość sceniczna zespołu; 

• jakość muzyki i tekstu. 

VIII. NAGRODY 

1. Nagrody za I, II i III miejsce zostaną przyznane w każdej z grup wiekowych. 

2. Zespoły, które zdobędą 2. pierwsze nagrody zostaną zaproszone do występu na scenie w Koncercie 

Finałowym Akademii Gdańskich Lwiątek w hali Ergo Arena. 

3. Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie zostaną zaproszone do wysłuchania i obejrzenia 

Koncertu Finałowego Akademii Gdańskich Lwiątek w hali Ergo Arena. 

4. Wszyscy nauczyciele prowadzący zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają dyplomy 

od Fundacji Wspólnota Gdańska oraz zaświadczenia z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. 

5. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.  

 

- koniec – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


