
TANECZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW 
„TAŃCZĘ….WIĘC JESTEM” 

„MAZOVIA 2022” 

POD PATRONATEM 

Pana Zenona Reszki BURMISTRZA BŁONIA 

„TAŃCZYMY  DO MUZYKI  KLASYCZNEJ” 

 ORGANIZATOR: 

• Gmina Błonie

• Stowarzyszenie Gmin
Zachodniego  Mazowsza
„Mazovia”

• Przedszkole Publiczne nr 5
im. Kubusia Puchatka
w Radzikowie

• Centrum Sportu w Błoniu

Załączniki: 

1. Harmonogram Festiwalu  Przedszkolaków „MAZOVIA 2022”
2. Regulamin Festiwalu Tanecznego
3. Karta zgłoszenia uczestnictwa



HARMONOGRAM 
TANECZNEGO FESTIWALU PRZEDSZKOLAKÓW 

„MAZOVIA 2022” 

„TAŃCZYMY  DO  MUZYKI  KLASYCZNEJ” 

XIV  EDYCJA 

ORGANIZATOR: 

• GMINA BŁONIE

• STOWARZYSZENIE  GMIN  ZACH.  MAZOWSZA „Mazovia”

• PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 im. KUBUSIA PUCHATKA
W RADZIKOWIE

• CENTRUM SPORTU I REKREACJI W BŁONIU

Miejsce:  CENTRUM SPORTU w BŁONIU,  ul. Jana Pawła II 1B. 

Data:  07 maja 2022 r. godz. 10.00 

10.00 – otwarcie XIV edycji ( IX w ramach Mazovii) Tanecznego Festiwal Przedszkolaków 
„MAZOVIA 2022”.  
 Powitanie gości i uczestników festiwalu 

10.10 – losowanie kolejności występów 

10.20 – prezentacja tańców poszczególnych zespołów 

11.20 – przerwa; poczęstunek dla dzieci i opiekunów; obrady jury 

12.00 – ogłoszenie wyników 

12.10 – wręczenie nagród 

12.30 – zakończenie spotkania 



REGULAMIN 
TANECZNEGO FESTIWALU PRZEDSZKOLAKÓW 

„MAZOVIA 2022” 

XIV EDYCJA 

Termin: - 07 maja 2022 r. godz. 10.00 

Miejsce: – Centrum Sportu w Błoniu,  ul. Jana Pawła II 1B. 

Organizator: - Gmina Błonie 
- Stowarzyszenie Gmin Zach. Mazowsza „ Mazovia”
- Przedszkole Publiczne nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie
- Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

Forma: - festiwal 

Cele:     - zachęcenie dzieci do uczestnictwa w tańcach różnego rodzaju, 
- przybliżanie dzieciom muzyki klasycznej,
- rozwijanie u dzieci poczucia rytmu, dynamiki i tempa poprzez taniec,
- współdziałanie w zespole rówieśników,
- integracja społeczności przedszkolnej z okolicznych gmin.

Kategorie wiekowe: dzieci z rocznika 2015 i starsze uczęszczające nadal do przedszkola oraz 
2016 z grup mieszanych wiekowo. 
Kategoria tańca: taniec do muzyki klasycznej  
Stroje: - dostosowane do tańca 

Kryteria oceny tańca: 
- dobór repertuaru zgodny z tematem festiwalu
- choreografia
- technika wykonania zgodna z charakterem tańca
- dobór kostiumów i rekwizytów
- ogólne wrażenie artystyczne

Założenia organizacyjne: 

• uczestnicy losują kolejność występów przed pokazem

• grupa taneczna może liczyć maksymalną ilość dzieci- 12 osób

• grupa prezentuje taniec do wybranej muzyki klasycznej

• z każdej gminy biorą udział max.2 grupy taneczne (gospodarzy mogą reprezentować
3 grupy). Decyduje kolejność zgłoszeń.

• czas prezentacji tańca powinien wynosić max. 4 minuty. Przedłużenie czasu trwania
tańca może skutkować negatywną oceną jury.

• materiał muzyczny powinien być przygotowany na płycie CD Audio, MP3, podpisany
i dostarczony w dniu spotkania.



Materiał powinien być sprawdzony technicznie (nie odpowiadamy za wadliwą 
jakość materiału muzycznego). Akompaniatorzy przyjeżdżają z własnym sprzętem. 

• tańce będą poddane ocenie jury: bezpośrednio po prezentacji wszystkich
występujących

• dla najlepiej prezentujących się 3 grup zostaną przyznane wyróżnienia

• wszystkie grupy taneczne otrzymają nagrody pamiątkowe, dyplomy i medale.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, grupie tanecznej może towarzyszyć maksymalnie 5 
osób dorosłych, w tym prowadzący grupę (nauczyciele, instruktorzy). 

• Każda gmina będzie miała do dyspozycji niezależną szatnię z węzłem sanitarnym

• Miejsca na widowni będą wydzielone dla poszczególnych grup z zachowaniem
odstępów

• Poczęstunek odbędzie się w ramach grup z danej gminy

W związku z istniejącą w dalszym ciągu pandemią koronawirusa, festiwal może odbyć się z 
zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W momencie radykalnych zmian dotyczących reżimu 
sanitarnego, organizatorzy mogą zawiesić lub przełożyć na inny termin inicjatywę. 

Ilość miejsc na trybunach ograniczona, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
Covid- 19. 

Warunki uczestnictwa: 
zgłoszenia udziału (na karcie uczestnictwa) należy dokonać 

do 20 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia zespołów po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę! 
Nie dopuszczamy uczestników poza konkursem. 

Dojazd i powrót: - we własnym zakresie 

Szczegółowe informacje: 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Radzikowie 
Tel: (22) 731-93-38/  kom. 506-273- 599 w godz. 8.00 – 15.00 

e- mail:  kubuspuchatek@blonie.pl

Sekretariat Centrum Sportu:  Tel: (22) 770-72-00 

W celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, Przedszkole w Radzikowie wysyła informację 
zwrotną. W przypadku braku takiej informacji, prosimy o telefon do Przedszkola (numer tel. 
wyżej). 

Organizator nie przewiduje żadnych odstępstw od powyższego regulaminu. 

mailto:kubuspuchatek@blonie.pl


KARTA  UCZESTNICTWA 

TANECZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW  „MAZOVIA 2022” 
 „ Tańczymy do muzyki klasycznej ” 

XIV EDYCJA 

1. Adres i telefon placówki zgłaszającej. Gmina.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa grupy i liczba uczestników
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przygotowujących dzieci
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa tańca, czas trwania
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data  Podpis osoby zgłaszającej 

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

 Podpis dyrektora placówki 

 ……………………………………………….. 




