
Jesienny Festiwal Małych Krokodyli w Mieście nad Nilem 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 

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

3. Kategorie wiekowe organizacja konkursu. 

Konkursy odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: 

− grupy młodsze – dzieci w wieku od 3 do 4 lat, 

− grupy starsze – dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 

Każda placówka może wziąć udział w maksymalnie trzech, minimalnie 
dwóch konkursach do wyboru: 

a) Konkurs plastyczny: „Jesienny Eko Plastyczny Krokodyl” – grupa 
dzieci, wspólnie, samodzielnie wykonuje krokodyla, wykorzystując 
jak największą ilość materiałów wtórnych, pudła kartonowe, 
suche liście, owoce kasztany, żołędzie itp. oraz inne materiały 
odpadowe i przyrodnicze dające się wykorzystać plastycznie. 
Wykonana praca musi odnosić się do charakteru placówki, legend, 
nazwy, historii i kultury miejscowości, uwzględniać porę roku. 

b) Konkurs muzyczny: „Jesienny Śpiewający Krokodyl” – grupa dzieci 
wykonuje spontanicznie, jedną piosenkę z oryginalnym tekstem 
wykorzystującą melodię z repertuaru piosenek dziecięcych z 
wykorzystaniem samodzielnie wykonanych instrumentów 
perkusyjnych (grzechotki, bębenki, garnki), (czas trwania występu 
3 – 5 min.). Występ musi się odnosić do charakteru, placówki, 
legend, nazwy, historii i kultury miejscowości, odnosić się do 
patriotyzmu narodowego i lokalnego – melodie ludowe mile 
widziane (wykluczony jest repertuar disco – polo), uwzględniać 
porę roku. 

c) Konkurs na ilustrację ruchową: „Jesienny Zabawowy Krokodyl” – 
grupa dzieci wykonuje wesołą zabawę ilustrującą autorski tekst 
bajki stworzonej wspólnie z dziećmi i opowiadany przez 
nauczycielkę, z samodzielnie wykonanymi przez dzieci prostymi 
elementami scenograficznymi (maski, czapki, kotyliony), (czas 
trwania zabawy 3 – 5 min). Występ musi odnosić się do walorów 

zdrowotnych aktywności fizycznej, wyrażonej poprzez ruch i 
uwzględniać porę roku bądź inną tematykę.  

4. Realizacja konkursu: 

Konkurs będzie realizowany on – line. W umówionym (w dniach od 9 – 13 
listopada) czasie w przedszkolu pojawi się ekipa filmowa, która 
przeprowadzi transmisję na żywo z prezentacji konkursowej. Będzie ją 
można obejrzeć na kanale YouTube MDK Kolbuszowa. Transmisja będzie 
realizowana w różnych placówkach w różnym czasie, będzie dostępna 
również po zakończeniu konkursu. 

5. Jury, nagrody: 

Jury, które oceniać będzie konkursy on – line, powołuje organizator. 
Publiczność po obejrzeniu zamieszczonych w Internecie prezentacji będzie 
mogła głosować na swoich faworytów poprzez formularz, do którego link 
zostanie zamieszczony na stronie MDK Kolbuszowa. W konkursach 
przyznane zostaną następujące nagrody: 

• Jesienny Mały Krokodyl Grand Prix – po jednej w każdej kategorii 
wiekowej i w każdym konkursie – 350 zł 

• Jesienny Złoty Krokodyl I Nagroda – po jednej w każdej kategorii 
wiekowej i w każdym konkursie – 250 zł 

• Jesienny Miły Krokodyl – nagroda dodatkowa – po jednej w każdej 
kategorii wiekowej i w każdym konkursie 

• Najbardziej Kulturalny Mały Krokodyl 2020 – jedna nagroda – 
zdobędzie ją placówka, która zdobędzie najwyższą liczbę w łącznej 
punktacji konkursowej. Nagrodą będzie sfinansowanie w 
zwycięskiej placówce wydarzenia kulturalnego w postaci 
spektaklu teatralnego, koncertu lub animacji 

• Nagroda Publiczności – przyznana zostanie w głosowaniu 
internetowym, z użyciem formularza, który zostanie udostępniony 
na stronie organizatora. Nagroda niespodzianka. 

• Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursów. 

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

6. Nagroda publiczności i ogłoszenie wyników. Odbiór nagród: 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r.  



Nagrody finansowe będzie można odebrać w siedzibie organizatora. 
Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do placówek. 

7. Zgłoszenie do udziału w konkursach:  

Aby wziąć udział w konkursach, należy w terminie do 13 października 
2020 r. dokonać zgłoszenia (elektronicznie lub pocztą), na załączonej 
do regulaminu karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony 
internetowej MDK Kolbuszowa. 

8. RODO 

Warunkiem uczestnictwa w Jesiennym Festiwalu Małych Krokodyli w 
Mieście nad Nilem jest akceptacja, wypełnienie i złożenie do 30 
października 2020 r. dokumentów dotyczących RODO. Dokumenty 
można pobrać ze strony Internetowej MDK Kolbuszowa. 

9. 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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