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Regulamin konkursu ,, O przyrodzie każdy śpiewać może’’ 
 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  

 

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

• Popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. 

• Upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych. 

• Kształtowanie postawy ekologicznej. 

• Prezentacja dorobku wokalnego artystów amatorów.  

• Promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości. 

 

UCZESTNICY FESTIWALU: 

W konkursie  mogą brać udział zespoły (do 4 osób) i soliści, w kategoriach wiekowych: 

• I kategoria 4 – 7 lat  

II kategoria 8-11 lat  

• II kategoria 12 - 17 lat 

• III kategoria 18- 100 lat  

 

 PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs odbędzie się 29 czerwca 2019 r, na ,,Ptasim Stawku’’ – Pod Szumiącymi Dębami w Spóroku   

 podczas  Pikniku Ekologicznego  

 

GŁÓWNE ZASADY :. 

• Uczestnicy konkursu prezentują jedną  piosenkę o tematyce przyrodniczej,  ekologicznej przedstawione w    

    karcie zgłoszeniowej. 

• Piosenka powinna uwzględniać tematy: 

 edukacji ekologicznej 

 działania związane z ochroną przyrody, 

 elementy krajobrazowe (np.: las, jeziora), zjawiska pogodowe 

 podkreślające atrakcyjność, elementy krajobrazowe naszego terenu. 

• Podmiot wykonawczy prezentuje się z wykorzystaniem „pół - playbacku” (płyta audio), przy   

   akompaniamencie własnym, a także a’cappella. 

• Piosenka może być aranżacją cudzego utworu lub być autorstwa własnego 

• Mile widziana choreografia i kostiumy 

• O klasyfikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu. 

• Prezentacje oceniać będzie JURY –  powołane przez organizatora. Decyzje zespołu oceniającego są ostateczne. 

 

 JURY OCENIAĆ BĘDZIE: 

• Dobór repertuaru. 

• Propagowanie tematyki ekologicznej, przyrodniczej. 

• Interpretacje i ogólny wyraz artystyczny. 

 

NAGRODY: 

W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo przesunięcia nagród w 

obrębie kategorii wiekowej oraz możliwość przyznania nagrody specjalnej. 

 

POSTANOWIENIA: 

• Karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

•Zgłoszenie do udziału w Konkursie  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i 

fotografowanie uczestników podczas konkursu oraz  publikowanie ich w lokalnych mediach. 

•Wszelkich informacji dotyczących konkursu  udziela Alicja Badura  oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia 

Odnowy i Rozwoju  Spórok  jak również mailowo  sowsporok@onet.eu 
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