
Regulamin Konkursu sing:art

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą sing:art od dnia publikacji regulaminu tj.

23.10.2021 do 15.01.2022 i jest zwany dalej "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu SPEAK:ART SPÓŁKA Z O. O., ul. Podczaszyńskiego 23/8,

01-866 Warszawa, NIP: 1182222591, KRS 0000892233 (zwany dalej “Organizatorem”).

3. Partnerami konkursu są:

● Portal Head Full of Ideas https://www.fullofideas.pl/

● Firma Play me and learn https://playmeandlearn.com/

● Księgarnia Little Forest https://littleforest.pl/

● Listny Cud https://listnycud.pl/

Lista partnerów może ulec zmianie.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wirtualnie z wykorzystaniem takich platform jak

Facebook i WeTransfer.

5. Osoba do kontaktu w sprawach Konkursu z ramienia Organizatora:

Agnieszka Tolak, tel. 726 033 754, e-mail aga.speakart@gmail.com

§ 2 UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające wspólnie do przedszkola

publicznego lub niepublicznego na terenie Polski (“Grupa”). Osobą reprezentującą

Uczestników w Konkursie jest zawsze lektor języka angielskiego (“Lektor”), który

regularnie prowadzi zajęcia z angielskiego z daną grupą.

2. Każda Grupa może przesłać maksymalnie jedno nagranie konkursowe. Jeśli Grupa

prześle więcej niż jedno zgłoszenie, rozpatrywane będzie tylko pierwsze z

przesłanych zgłoszeń.

3. Każdy Lektor może zgłosić dowolną ilość grup, z którymi przygotuje nagranie

konkursowe.

4. Uczestnicy oraz Lektorzy związani z Organizatorem mogą wziąć udział w Konkursie,

ale jedynie w kategorii “Przedszkola speak:art”.

https://www.fullofideas.pl/
https://playmeandlearn.com/
https://littleforest.pl/
https://listnycud.pl/
mailto:aga.speakart@gmail.com
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§ 3 WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs polega na przygotowaniu nagrania wideo prezentującego występ Grupy

śpiewającej i tańczącej do wybranej piosenki o tematyce bożonarodzeniowej

(“Nagranie”) o maksymalnej długości 4 minuty. Występ może zawierać dodatkowe

elementy teatralne, muzyczna i z innych dziedzin sztuki.

2. Na Nagraniu powinno występować minimum 5 dzieci. Nie ma górnego limitu dzieci

biorących udział w występie.

3. Prezentowana piosenka musi być w języku angielskim. Nagrania występów piosenek

w innych językach nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie Grupy do Konkursu następuje przez wypełnienie Formularza

Zgłoszeniowego dostępny pod linkiem: https://forms.gle/uH23sPSCSVL1rR7dA do dnia

1.12.2021.

2. Nagrania mogą być nadsyłane do Organizatora do dnia 17.12.2021 do godz 23.59 przez

serwis WeTransfer wraz z podpisanymi przez rodziców występujących dzieci

zgodami RODO na wykorzystanie wizerunku. Nagrania, które zostaną przesłane bez

zgód RODO zostaną zdyskwalifikowane.

3. Każdy Lektor, który zgłosi swoją Grupę poprzez Formularz Zgłoszeniowy otrzyma

szczegółową instrukcję jak przesłać plik video z Nagraniem.

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Rozdania Nagród, która odbędzie się

online na profilu Organizatora https://www.facebook.com/szkolaspeakart w

poniedziałek 10.01.2022 w godz. 18.00 - 19.00. Organizator zastrzega sobie możliwość

zmiany terminu Gali Rozdania Nagród z powodów losowych.

https://forms.gle/uH23sPSCSVL1rR7dA
https://www.facebook.com/szkolaspeakart
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§ 5 KRYTERIA OCENY

1. Konkurs będzie dobywał się w 3 kategoriach:

● Dzieci Młodsze (3 - 4 lata)

● Dzieci Starsze (5 - 6 lat)

● Przedszkola speak:art (kategoria tylko dla grup uczonych przez lektorów

współpracujących ze speak:art).

2. Jury zostanie wyznaczone przez Organizatora i składać będzie się z 3 osób będących

ekspertami edukacyjnymi o bogatym doświadczeniu w pracy językowej lub

muzycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

3. Kryteria oceny Nagrań przez Jury:

● dobór repertuaru adekwatny do możliwości i umiejętności dzieci

● zaangażowanie dzieci

● samodzielność dzieci w przygotowanie scenografii, kostiumów i rekwizytów

● pomysłowość i oryginalność.

4. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

§ 6 NAGRODY

1. Spośród nadesłanych nagrań Jury wyłoni zwycięzców Konkursu.

2. W kategoriach Dzieci Starsze i Dzieci Młodsze przyznane zostaną I, II i III miejsce. W

kategorii Przedszkola speak:art przyznane zostanie I miejsce i wyróżnienie.

3. Dodatkowo przyznane będzie Wyróżnienie Specjalne Head Full of Ideas.

4. Organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe - pakiet pomocy

edukacyjnych, zabawek i wyposażenia sali do przedszkola.

6. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres przedszkola. Istnieje możliwość odbioru

nagród osobiście w Warszawie po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorowi po

ogłoszeniu wyników konkursu.

7. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani przekazać innej osobie.
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8. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o otrzymaniu nagrody drogą mailową

i telefoniczną do dnia 14.01.2022. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie

również umieszczona na profiu organizatora na Facebooku.

9. Każdy Lektor zgłaszający przynajmniej jedną Grupę do udziału w Konkursie otrzyma

Certyfikat Uczestnictwa w wersji cyfrowej, pakiet materiałów edukacyjnych do druku

i dostęp do video-szkolenia dotyczący pracy z piosenkami.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za

pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres biuro@speakart.pl przez cały czas

trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia

Konkursu.

2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie

pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w

drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis

przedmiotu reklamacji.

4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą

rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji

mailem zwrotnym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego

Data publikacji: 23.10.2021

Aktualna wersja:

https://www.facebook.com/szkolaspeakart/

