
7. Nagroda publiczności i ogłoszenie wyników. Odbiór nagród: 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r.  

Sposób rozdania nagród rzeczowych nastąpi w późniejszym terminie o czym 
zostaną poinformowani uczestnicy. Nagrody finansowe będzie można odebrać 
w siedzibie organizatora. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do placówek. 

8.  Zgłoszenie do udziału w konkursach:  

Aby wziąć udział w konkursach, należy w terminie do 5 maja 2021 r. dokonać 
zgłoszenia (najlepiej elektronicznie pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną), na 
załączonej (czytelnie i kompletnie wypełnionej) do regulaminu karcie 
zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej MDK Kolbuszowa. 

9. RODO 

Warunkiem uczestnictwa w Wiosennym Festiwalu Małych Krokodyli w Mieście 
nad Nilem jest akceptacja, wypełnienie i złożenie do 28 maja 2021 r. 
dokumentów dotyczących RODO. Dokumenty można pobrać ze strony 
Internetowej MDK Kolbuszowa. 

10. Dane organizatora: 

Miejski Dom Kultury  
w Kolbuszowej 
36 – 100 Kolbuszowa 
ul. Obrońców Pokoju 66 
tel. 17 2271 563 
e-mail: 
kultura@mdkkolbuszowa.pl 
www.mdkkolbuszowa.pl 
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Regulamin 

Wiosenny Festiwal Małych Krokodyli w Mieście nad Nilem 2021 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 

2. Uczestnikami są grupy dzieci w wieku 3-5 lat, 6 lat i 7-9 lat z terenu miasta  
i gminy Kolbuszowa uczęszczające do placówek oświatowych (przedszkoli  
i szkół podstawowych kl. 0, I-III). 

3. Kategorie wiekowe, organizacja konkursu. 

Konkursy odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: 

− grupy młodsze – (maluchy, średniaki) dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 

− grupy zerówkowe – dzieci w wieku  6 lat, 

− grupy szkolne (klasy I-III) – dzieci w wieku 7-9 lat 

− Każda placówka może przeprowadzić wewnętrzne eliminacje spośród 
wszystkich swoich grup. Do występu finałowego typuje reprezentację 
składającą się z dwóch grup lub zespołów. Każdą w innej kategorii wiekowej  
i w innej formie konkursowej. (np.: w szkołach podstawowych zerówka i jedna 
z klas I-III, przedszkola maluchy lub średniaki i klasa O) 

4.   Kategorie konkursowe  

Każda placówka bierze udział w dwóch kategoriach konkursowych: 

a) Konkurs plastyczny:  – grupa dzieci, wspólnie, samodzielnie wykonuje 
dowolnie wybraną postać: krokodyl, zbójnik Kolbusz, biała dama itp. lub 
scenkę rodzajową odnoszącą się do treści zawartej w poemacie  
R. Szilera ,,Nocą w Kolbuszowej”. Ewentualnie scenkę rodzajową 
zawierającą obiekty architektoniczne np. (pałac kolbuszowski, pałac  
w Weryni, oficynę dworską, fosę, inne obiekty architektoniczne 
rzeczywiste lub fantastyczne) oraz obiekty geograficzne i przyrodnicze 
(rzeka, staw, puszcza itp.). Wykonana praca musi odnosić się do pory roku, 
może zawierać żywe rośliny i ich hodowle (nie objęte ochroną). Każda 
grupa musi zaprezentować wierszem, piosenką opowiadaniem swoją 
pracę.  

b) Konkurs teatralny: grupa dzieci przygotowuje jak najbardziej swobodną 
inscenizację teatralną, której kanwą jest poemat ,,Nocą w Kolbuszowej”  
w dowolny sposób się nim inspirując. Przedstawienie może mieć formę 
występu teatralnego, recytacji, zabawy ruchowej lub tańca. Inną dowolną. 
Najwyżej oceniane będą występy zawierające scenografię i stroje 

wykonane z udziałem dzieci, prezentacje interdyscyplinarne 
wykorzystujące muzykę graną przez dzieci. Czas prezentacji minimalnie 5 
minut maksymalnie 10 minut.  

 

5. Realizacja konkursu: 

Konkurs będzie nagrywany w placówkach. W umówionym czasie (w dniach od 7 
do 10 czerwca) w placówce pojawi się ekipa filmowa, która przeprowadzi 
rejestrację filmową prezentacji konkursowej. Będzie ją można następnie obejrzeć  
od 13 czerwca na kanale YouTube MDK Kolbuszowa. Transmisja  będzie dostępna 
po zakończeniu konkursu. 

6. Jury, nagrody: 

Jury, które oceniać będzie konkursy, powołuje organizator. W konkursach 
przyznane zostaną następujące nagrody: 

• Wiosenny Mały Krokodyl Grand Prix – po jednej w każdej kategorii 
wiekowej i w każdym konkursie – 250 zł 
 
Pozostałe nagrody:  

• Wiosenny Złoty Krokodyl I Nagroda – 200 zł 

• Wiosenny Miły Krokodyl – nagroda dodatkowa  – 150 zł  

• Wyżej wymienione nagrody zawierają kwoty minimalne, która mogą ulec 
zwiększeniu. 

• Najbardziej Kulturalny Mały Krokodyl 2021 – jedna nagroda – dla  
placówki, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów łącznie. Będzie ona 
wynikiem sumy punktów uzyskanych za miejsce przyznane przez jury  
i miejsca wynikającego z ilości wyświetleń na youtube. Nagrodą będzie 
sfinansowanie w zwycięskiej placówce wydarzenia kulturalnego w postaci 
spektaklu teatralnego, koncertu lub animacji 

• Nagroda Publiczności – przyznana zostanie prezentacji, która w dniach  
od 13 czerwca do 16 czerwca 2021 do godziny 13:00 zdobędzie najwyższą 
liczbę wyświetleń na kanale youtube Miejskiego Domu Kultury  
w Kolbuszowej. 

• Nagrody uzyskane od sponsorów  

• Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursów. 

Nagrody finansowe mają służyć wzbogaceniu pracy kulturalnej grupy laureata.  
Wszyscy uczestnicy otrzymają atrakcyjne statuetki i dyplomy. 


