
Mały Mistrz Mowy Polskiej  

HRUBIESZOWSKI PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD POEZJI 

DZIECIĘCEJ  

pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

 

I ORGANIZATORZY:  

1) Przegląd organizowany jest przez  Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie oraz Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie 
2) Siedziba organizatora:  Miejskie Przedszkole nr 5, ul. Listopadowa 4, 22-500 

Hrubieszów, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów 

 

II CELE PRZEGLĄDU: 

 popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań  poezją wśród najmłodszych, 

 dbanie o czystość języka, 

 rozwijanie wyobraźni, 

 kształtowanie nawyków czytelniczych i recytatorskich,  

 promowanie artystycznych umiejętności dzieci oraz ich wkładu w rozwój kultury; 

 

 

III ZAŁOŻENIA OGÓLNE : 

1) W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

 z publicznych przedszkoli z terenu miasta Hrubieszowa, 

2) Warunkiem udziału jest przygotowanie 1 wiersza z zakresu poezji dziecięcej, 

3) Każda placówka może zgłosić do udziału w przeglądzie maksymalnie pięcioro 

dzieci, które zaprezentują po 1 utworze, 

4) Przegląd odbędzie się 23.04.2018 r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Hrubieszowie, 

ul. Listopadowa 4 w godz. 9.30-12.00 

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA : 

1) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.04.2018r. na kartach zgłoszeń. 

2) Wypełnione karty zgłoszeń wraz z podpisanym przez rodziców oświadczeniem 

należy dostarczyć do organizatora (Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie)  

w terminie do dnia 16.04.2018 roku.  

3) Karty zgłoszeń będą dostępne do pobrania na stronie internetowej przedszkola: 

www.mp5hrubieszow.szkolnastrona.pl i stronie biblioteki: 

www.mbp.hrubieszow.avx.pl  

http://www.mp5hrubieszow.szkolnastrona.pl/
http://www.mbp.hrubieszow.avx.pl/


4) Wszelkie zmiany (dotyczące uczestnika oraz wiersza) będą uwzględniane 

wyłącznie w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem 

Przeglądu – czyli do 16 kwietnia 2018 r.  

 

5) Karta powinna być wypełniona drukowanymi literami, należy podać imię i 

nazwisko uczestnika, jego wiek, tytuł utworu oraz imię i  nazwisko autora, 

nazwę przedszkola, do którego uczęszcza, 

 

 

 

VI USTALENIA KOŃCOWE  

 

1) O kolejności prezentacji decydują organizatorzy 

2) Występy uczestników będą rejestrowane i rozpowszechniane na stronach 

internetowych organizatorów oraz w lokalnych mediach  

3) Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę 

 

Kontakt, informacje:  

 Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie: 

Dorota Marciniuk, tel. 84 696 26 88  

www.mp5hrubieszow.szkolnastrona.pl 

 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie:  

Anna Czernysz , Wanda Mieliczek, tel. 84 696 30 47 

www.mbp.hrubieszow.avx.pl 

email: mbp.hrubieszow@gmail.com 

  

http://www.mp5hrubieszow.szkolnastrona.pl/
http://www.mbp.hrubieszow.avx.pl/
mailto:mbp.hrubieszow@gmail.com


…………………...................................................................................  

(dane placówki – numer przedszkola, adres) 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia  

 Miejski Przegląd Poezji Dziecięcej 

Mały Mistrz Mowy Polskiej 

 

 

Prosimy o wpisywanie danych DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Wiek Autor wiersza Tytuł wiersza 

     

     

     

     

     

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna/rodzica:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

Prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem do dnia 16.04.2018r. 

  



Przedszkole nr    ……………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka  ………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

przez organizatorów  Miejskiego Przeglądu Poezji Dziecięcej- Mały Mistrz Mowy 

Polskiej do promowania działań związanych z realizacją celów przeglądu poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135). 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem do dnia 16.04.2018r. 

 

 

 

 

 


