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Regulamin 

XVII Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej 

PYZA 2022 
 

 
 

 

Organizatorzy: 
 

 
Publiczne Przedszkole Nr 18  

im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu  

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

 

Uczestnicy: 

Dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 

Miejsce:  

Sala widowiskowa CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6 

Termin:  

12 maja 2022 r. o godz. 13.00 

 

 

 

 

 

 

 



Cele przedsięwzięcia 

1. Popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i funkcji wychowawczych. 

2. Stworzenie możliwości zaprezentowania tańca i piosenki ludowej z różnych regionów Polski. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką. 

Ocena i wyróżnienia: 

1. Zespoły będą miały możliwość zaprezentowania się w polskim tańcu ludowym, piosence lub obrazku 

folklorystycznym do max. 5 minut. Grupy mogą liczyć do 28 dzieci. 

2. Kolejność prezentacji ustala organizator. Bedzie ona podana w programie koncertu. 

3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) Dobór repertuaru 

b) Dobór muzyki 

c) Opracowanie choreograficzne 

d) Opracowanie wokalne 

e) Dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów 

f) Ogólny wyraz artystyczny 

g) Wartości wychowawcze. 

4. Jury będzie oceniać prezentacje tylko polskich tańców i piosenek ludowych oraz obrazków 

folklorystycznych. 

 

Sprawy organizacyjne: 

1. Z uwagi na ograniczenia związane z wystąpieniem stanu epidemii i konieczność zapewnienia 

dzieciom bezpieczeństwa podczas festiwalu na widowni mogą przebywać tylko uczestnicy wraz 

ze zgłoszonymi opiekunami.  Prosimy o powiadomienie o tym fakcie Rodziców. 

2. W sytuacji obowiązywania w maju 2022 r. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia festiwalu w 

wersji online. Prezentację będzie trzeba wtedy nagrać w formie cyfrowej i dostarczyć do 

organizatora.  

3. Termin przysyłania kart zgłoszeniowych na adres organizatora upływa z dniem 8 kwietnia 2022 r.  

4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka”  

ul. Serbinowska 5a  

62-800 Kalisz  

lub e-mailem: kontakt@pp18.pl  

5. Zgody na publikację należy dostarczyć w oryginale do w/w przedszkola do 9 maja 2022 r. 

6. Koszty pobytu i przejazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca. 

 

Postanowienia dodatkowe: 

1. Zespoły taneczne są zobowiązane do przygotowania własnych nagrań, podkładów muzycznych na 

płycie CD lub pamięci USB. Nośnik powinien mieć w opisie nazwę placówki. Nośnik należy 

dostarczyć do CKiS na próbę, która odbędzie się w wyznaczonym dniu w tygodniu przez festiwalem. 

Zaleca się, aby na nośniku znajdowały się tylko potrzebne do festiwalu nagrania. 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

3. Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

Osoby do kontaktu: 

Małgorzata Wojtasik – 62 753 24 61  

Magdalena Nowak - 62 753 30 50  


