
„Festiwal Ekologiczny
2019”

Regulamin Gminnego Festiwalu Ekologicznego

Piosenka i utwór poetycki na temat ekologii i
ochrony środowiska.

30 maja 2019
1. Organizator konkursu:
Organizatorem Gminnego Festiwalu Ekologicznego z ramienia Gminy Szaflary 
jest Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Maruszynie Górnej  oraz Gminne 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary.

2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
- edukacja ekologiczna i obywatelska dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 
postaw służących poszerzaniu i promowaniu wiedzy o ochronie środowiska;
- pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni i fantazji;
- pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego;
- promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec problemów 
współczesności;
- popularyzacja współczesnej, amatorskiej twórczości poetyckiej i artystycznej;
- budzenie wrażliwości na piękno przyrody i kultury,
- promowanie Roku Ekologii w Gminie Szaflary

3. Temat i przedmiot konkursu:

Konkurs obejmie dwie kategorie:

1.  Przedmiotem  konkursu  w  kategorii  poetyckiej  jest  napisanie  i  recytacja
wiersza nawiązującego tematycznie do troski o ochronę środowiska, postawy
proekologiczne, piękno polskiego krajobrazu, 

2.  Przedmiotem  konkursu  w  kategorii  wokalno-muzycznej  jest  wykonanie
piosenki  własnego  autorstwa  bez  akompaniamentu,  z  towarzyszeniem
instrumentu/ów na żywo lub odtwarzanym z nagrania.

4. Organizacja, miejsce i warunki uczestnictwa w konkursie:



1. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  i  klas
gimnazjalnych    Gminy Szaflary.

2. Każda szkoła może zgłosić (załącznik nr 1) tylko jeden autorski utwór poetycki
oraz jeden utwór muzyczny

3. Każda szkoła zgłasza:

-  jednego ucznia do reprezentowania szkoły w części poetyckiej 

- zespół do trzech uczniów wykonujących utwór w części wokalno-muzycznej.

4. Każde zgłoszenie opatrzone powinno być informacją: imię i nazwisko autora,
klasa,  nazwa  szkoły;  imię  i  nazwisko  opiekuna  pod  kierunkiem  którego
powstawał dany utwór, należy nadesłać na adres e-mail organizatora konkursu:
magor20@poczta.onet.pl,  do dnia 27 maja 2019 r. 

5. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć załącznik 2 do regulaminu konkursu.

6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
własna niepublikowana wcześniej.

7. Termin i miejsce konkursu:  30 maja 2019, godz. 9:00, remiza strażacka w
Maruszynie

   5. Ocena utworów:

Utwory będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora w następujących
kategoriach:

1. Kategoria wiersz ekologiczny;

2. Kategoria utwór wokalno-muzyczny;

Według następujących kryteriów:

- Zgodność treści utworów z tematem konkursu;

- Poprawność form stylistycznych i językowych;

- Wartość artystyczna, wrażenie artystyczne podczas wykonania

6. Nagrody:

Nagrodami jest nieodpłatny wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

1. Dla miejsc 1-3 w kategorii utworu poetyckiego - 3 osoby

2. Dla miejsc 1-3 w kategorii utworu wokalno-muzycznego - do 9 osób

mailto:wierszna100lecie@gmail.com

