
Hajnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w eliminacjach powiatowych 
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” 2021. 
 Dotychczasowe Przeglądy  Recytatorskie i Piosenki „Baje, bajki, bajeczki”, „O złotą różdżkę 
dobrej wróżki” ,a także Festiwal Piosenki Przedszkolaka „Mama, tata i ja” zyskują wspólną formę 
jednej imprezy podzielonej na etapy wykonawcze i prezentowane formy. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną eliminacje powiatowe Przeglądu w Hajnówce zostaną 
przeprowadzone online w terminach: 

Mistrzowie Recytacji odbędą się w następujących terminach: 

• Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat oraz dzieci klas I-III 7-10 lat – 21 maja 
br.  (karty zgłoszenia wraz z nagraniem jednego wiersza  lub fragmentu prozy prosimy 
przesłać do 19 maja na adres b.nikolajuk@hdk.hajnowka.pl ) 

• Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich – 28 maja br.  (karty 
zgłoszenia wraz z nagraniem wiersza  lub fragmentu prozy prosimy przesłać do 25 
maja na adres j.birycka@hdk.hajnowka.pl) 

Nagranie wiersza lub prozy wraz z kartami zgłoszeń można także dostarczyć do HDK na płycie 
CD lub pendrive 

Mistrzowie Piosenki odbędą się 25 maja br. 

• Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
• Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-10 lat) 
• Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej 
• Kategoria: uczniowie szkół średnich 

(karty zgłoszenia wraz z nagranym utworem nie przekraczającym 3 min. prosimy przesłać na 
adres m.gredel@hdk.hajnowka.pl  do 21 maja br.  przez we transfer) 

Forum Teatrów Amatorskich odbędzie się 27 maja br.  

• Kategoria: teatry przedszkolne (przedszkola) 
• Kategoria: teatry szkolne (szkoły podstawowe) 
• Kategoria: teatry młodzieżowe (szkoły średnie) 

Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem prezentacji teatru do 20 min. prosimy przesłać do 25.05 
br. na adres  hdk@hdk.hajnowka.pl 

Szczegółowe informacje – Hajnowski Dom Kultury tel. 85 682 3203 lub 85 682 4808 

Podmioty wykonawcze zakwalifikowane przez jury konkursowe wezmą udział w etapie 
wojewódzkim. 
Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” odbędzie się w dniach 07-12 
czerwca 2021 r. w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, ul. św. Rocha 14 
(Spodki); Harmonogram oraz regulaminy i karty zgłoszenia  do etapu wojewódzkiego dostępne 
są na stronie: https://pikpodlaskie.pl/pikus-przeglad-tworczosci-dzieci-i-mlodziezy/ 

Pliki do pobrania: 

• Regulamin eliminacji powiatowych Przeglądu – Word /24 KB/ 
• Karta zgłoszenia – mistrzowie recytacji i mistrzowie piosenki– Word /21 KB/ 
• Karta zgłoszenia – forum teatrów amatorskich– Word /55 KB/ 
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REGULAMIN 
ELIMINACJI POWIATOWYCH 

 

WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 „PIKuś” 2021  W RAMACH ZADANIA „PIKtoGRAmy” 

 

ON-LINE 

 

I. ORGANIZATOR ELIMINACJI 

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce 

 

II. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU 

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 

 

III. OPIS PRZEGLĄDU 

Wojewódzki  Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” jest połączeniem trzech dotychczas 

organizowanych konkursów: Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”; Konkursu 

Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 

Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, rozszerzonych o starsze kategorie wiekowe oraz forum teatrów 

amatorskich, w jeden przegląd twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Zmiana formuły konkursów ujednolica 

formę, podnosi prestiż działań, a także staje się ważnym wydarzeniem twórczym w skali całego regionu. 

Przegląd realizowany jest w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu z Programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”, projektu „PIKtoGRAmy”. 

 

IV. CELE PRZEGLĄDU 

1. Budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione, śpiew 

i działania teatralne. 

2.  Prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

3. Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa. 

4. Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o 

najwyższych walorach artystycznych. 

5. Podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych dzieci i młodzieży 

poprzez udział w spektaklach twórców profesjonalnych. 

6. Stymulacja rozwoju osobistego uczestników, pobudzanie ich do kreatywnego działania. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przegląd adresowany jest do przedszkolaków (wiek od 3-6 lat), uczniów szkół podstawowych klas 1-

8, uczniów szkół średnich, zespołów teatralnych, kół i grup teatralnych z przedszkoli, szkół 

podstawowych i średnich oraz z instytucji kultury z terenu województwa podlaskiego. 

2. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać: 

a)  w kategorii Mistrzowie Recytacji i Mistrzowie Piosenki: rodzice lub opiekunowi prawni 

dziecka/dzieci, 

b) w kategorii Forum Teatrów Amatorskich: nauczyciele i instruktorzy po wyrażeniu pisemnej 

zgody rodzica/prawnego opiekuna dziecka, 

3. Zgłoszenie dziecka/dzieci lub grupy do Przeglądu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

rodziców/opiekunów prawnych i dziecka w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia. 

 

VI. ETAPY 

Etap I 

a) Eliminacje powiatowe Mistrzowie Recytacji odbędą się w następujących terminach: 

 Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat oraz dzieci klas I-III 7-10 lat – 21 maja br. 

(karty zgłoszenia wraz z nagraniem jednego wiersza  lub fragmentu prozy prosimy przesłać do 19 

maja na adres b.nikolajuk@hdk.hajnowka.pl ) 
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 Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich   – 28 maja br. 

(karty zgłoszenia wraz z nagraniem wiersza  lub fragmentu prozy prosimy przesłać do 25 maja na 

adres j.birycka@hdk.hajnowka.pl) 

 

Nagranie wiersza lub prozy wraz z kartami zgłoszeń można także dostarczyć do HDK na płycie CD 

lub pendrive. 

 

      b)    Eliminacje powiatowe Mistrzowie Piosenki odbędą się 25 maja br. 

 

 Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 

 Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-10 lat) 

 Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej 

 Kategoria: uczniowie szkół średnich 

 

(karty zgłoszenia wraz z nagranym utworem nie przekraczającym 3 min. prosimy przesłać na adres 

m.gredel@hdk.hajnowka.pl  do 21 maja br.  przez we transfer)            

 

c) Powiatowe Forum Teatrów Amatorskich odbędzie się 27.05.2021 r. 
  

 Kategoria: teatry przedszkolne (przedszkola) 

 Kategoria: teatry szkolne (szkoły podstawowe) 

 Kategoria: teatry młodzieżowe (szkoły średnie) 

 

Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem teatru prosimy przesłać do 25.05 br. na adres  hdk@hdk.hajnowka.pl 
 

Szczegółowe informacje – Hajnowski Dom Kultury tel. 85 682 3203 lub 85 682 4808 

 

ETAP II 

 

a) Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” odbędzie się w dniach 07-12 

czerwca 2021 r. w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, ul. św. Rocha 14 

(Spodki); 

b) Uczestnikami Przeglądu są laureaci eliminacji konkursów miejskich, gminnych i powiatowych. 

      

VII. Kryteria oceny jury 

1. Dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka. 

2. Forma prezentacji. 

3. Wyrazistość wymowy, interpretacja, muzykalność, współpraca na scenie (w przypadku Forum 

Teatrów Amatorskich). 

4. Ogólny wyraz artystyczny – naturalność wykonania, osobowość sceniczna. 

 

VIII. Nagrody 

1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci konkursów nagrody 

2. Laureaci  (maksymalnie po 2 podmioty wykonawcze w każdej kategorii wiekowej) wytypowani 

przez Jury Konkursowe wezmą udział w etapie wojewódzkim w Białymstoku, w dniach 7-12 

czerwca br. 

 

IX.  Warunki końcowe 

1. Koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia uczestników Przeglądu pokrywa instytucja zgłaszająca lub 

rodzice/opiekunowie prawni we własnym zakresie. 

2. Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

3. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są karty zgłoszeń. 

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 
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rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

znajdują się w kartach zgłoszeń. 



 

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 „PIKuś” 2021 

W RAMACH ZADANIA „PIKtoGRAmy” 

ELIMINACJE POWIATOWE HAJNÓWKA 

 

KARTA ZGŁOSZENIA – MISTRZOWIE RECYTACJI I MISTRZOWIE PIOSENKI 

1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników 
………………………….……………………………………………………………………………... 

2. Wiek uczestnika/uczestników……………….……………………………………....………..….... 

3. Przedszkole/Szkoła – klasa….…….……………………………………………………….….…... 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………………………. 

5. Telefon do rodzica/opiekuna .................................................................................................. 

6. E-mail rodzica/opiekuna .................……………………………............................................... 

7. Zgłoszenie do (proszę zaznaczyć konkurs oraz kategorie wiekową): 

Mistrzostwie Recytacji 
Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-10 lat) 

      Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej 
      Kategoria:  uczniowie szkół średnich 
Mistrzowie Piosenki 

Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
Kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-10 lat) 
Kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej 
Kategoria:  uczniowie szkół średnich 

 
8. Autor wiersza/fragmentu prozy/słów piosenki 
………………………………………………………………………........................................... 
9. Tytuł wiersza/fragmentu prozy/piosenki 
………………………………………………………………………........................................... 
10. Autor muzyki (w przypadku Mistrzowie Piosenki)   
………………………………………………………………………........................................... 
11. Akompaniament  (w przypadku Mistrzowie Piosenki) 

a) śpiew z osobą akompaniującą 
b)  z podkładem muzycznym zapisanym na płycie CD 
c) z podkładem muzycznym zapisanym na innym nośniku danych 

(jaki nośnik ………………………………………………………………………....) 
d) śpiew bez akompaniamentu 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję jego treść. 

 

 

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

     (miejscowość, data)             (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hajnowski Dom  Kultury (dalej: „ADMINISTRATOR”), 
z siedzibą: ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: 
hdk@hdk.hajnowka.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się 
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej 

Administratora, portalach społecznościowych, wywieszaniu ich w placówce Administratora, publikacje w gazetach, 

czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, innych stronach www, 

wystawach, konkursach etc. - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub zawartych umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych, Facebooka, YouTube, Urzędu 

Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 

9. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.  

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

12. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa 

w art. 22 rozporządzenia RODO;  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………  

☐ wyrażam zgodę na utrwalenie i publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, mediach 

społecznościowych i serwisie YouTube, stronach internetowych Urzędu Miasta Hajnówka oraz stronach Starostwa Powiatowego w 

Hajnówce przez Administratora (zdjęć oraz nagrań). 

 

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

 Miejscowość i data       CZYTELNY /podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępcza*  
                                                         

 

 

*skreślić niewłaściwe  
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WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

„PIKuś” 2021 

W RAMACH ZADANIA „PIKtoGRAmy” 

ELIMINACJE POWIATOWE HAJNÓWKA 

KARTA ZGŁOSZENIA – FORUM TEATRÓW AMATORSKICH 

1. Nazwa teatru/zespołu/grupy: 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Instytucja patronująca: 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Ilość osób w zespole: ………………………………………………………………... 

4. Kategoria wiekowa: (proszę zaznaczyć )  

 Teatry przedszkolne (przedszkola) 

 Teatry szkolne (szkoły podstawowe) 

 Teatry młodzieżowe (szkoły średnie) 

 

5. Forma Teatralna: 

Teatr żywego planu 

inscenizacje tekstów literackich 

 małe formy dramatyczne 

widowiska słowno-muzyczne 

spektakl piosenki i ruchu 

inne – jakie? ………………………………………………………………. 

 

Teatr lalek:  

teatr kukiełkowy 

cieni 

pacynek  

inne – jakie? ……………………………………………………………………. 

 

Inny rodzaj teatru (jaki?): 

……………………………………………………………………….…………… 

 

6. Tytuł przedstawienia: 

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

7. Autor inspiracji:  



 

 

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

8. Autor scenariusza: 

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

9. Opiekun/reżyser grupy: 

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

10. Rider techniczny: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu: 

 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................  

Adres....................... ...............................................................................................................................  

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

telefon.....................................................................................................................................................  

E-mail:  ...................................................................................................................................................  

 

Załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestników. 

 

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

(miejscowość i data)  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hajnowski Dom  Kultury (dalej: „ADMINISTRATOR”), 
z siedzibą: ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod 
adresem: hdk@hdk.hajnowka.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się 
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej 

Administratora, portalach społecznościowych, wywieszaniu ich w placówce Administratora, publikacje w gazetach, 

czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, innych stronach www, 

wystawach, konkursach etc. - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub zawartych 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych, Facebooka, 

YouTube, Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 

9. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.  

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

12. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………  

☐ wyrażam zgodę na utrwalenie i publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, mediach 

społecznościowych i serwisie YouTube, stronach internetowych Urzędu Miasta Hajnówka oraz stronach Starostwa 

Powiatowego w Hajnówce przez Administratora (zdjęć oraz nagrań). 

 

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

 Miejscowość i data       CZYTELNY /podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępcza*  
                                                         

 

 

*skreślić niewłaściwe  

mailto:hdk@hdk.hajnowka.pl
mailto:iodo@rt-net.pl
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