
 

Regulamin konkursu 

 

XXXIV Festiwal Piosenki Ekologicznej 
 

„W piosence sławimy piękno przyrody oraz wyrażamy 

szacunek dla wszystkich istot żyjących „ 

 

Organizator: 

 Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. 

Cel konkursu: 

 popularyzacja proekologicznych postaw dzieci  i młodzieży, wyrażana poprzez  

własną ekspresję – piosenkę, 

Organizacja i przebieg konkursu: 

 festiwal odbędzie się dnia 07 czerwca 2019r. z  okazji Światowego Dnia Ochrony   

Środowiska w Tarnobrzeskim Domu Kultury w godz. 10.00 – 14.00 ul. Słowackiego 2, 

 regulamin festiwalu kierowany jest do szkół, które współpracują z ZO LOP                      

w Tarnobrzegu,  

 do konkursu zgłaszamy zespół szkolny (do 5 osób) lub solistę wyłonionych                        

w szkolnych eliminacjach,  

  kategorie wiekowe: 

       I kat Szkoła Podstawowa  klasa  I –III, 

       II kat Szkoła Podstawowa klasa IV -VI, 

       III kat VII ,VIII klasa +  Gimnazjum,  

     IV kat  Szkoły Średnie 

 w konkursie solista lub zespół wykonuje jedną piosenkę- czas trwania występu             

max  5 min, wybór tekstu i melodii pozostawiamy uczestnikom, 

 zgłoszenia kandydatów do konkursu należy wysyłać na czytelnie  wypełnionych 

blankietach ( wzór w załączeniu ) do 15 maja 2019r 

 Zasady oceny: 

 komisja  konkursowa wysoko ocenia  własne teksty, kompozycje muzyczne                     

i własny akompaniament,  

 w skład komisji wchodzą specjaliści z dziedziny muzyki, ekologii, filologii polskiej. 

Nagrody: 

 wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody, najlepsi tytuły laureatów i finalistów . 

 Kontakt:         

 Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu tel. (015) 822 76 85  

kom.796203131 w godzinach 13.00 – 14.00 ul. Moniuszki 16, 39 – 400 Tarnobrzeg 

Zespół koordynujący przebieg festiwalu: B. Kuleszko, M. Pietrzyk, D. Serafin, A. Wójcik 

 

 
 

Udział mogą brać członkowie Ligi którzy regularnie opłacają składki członkowskie.   

 

 

 



załącznik 
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                                                                                                                   Nazwa szkoły 

 

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

        Kategoria...............                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

Opiekun ............................................ 
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  Nazwisko i imię  ucznia         --                         
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                Charakterystyka występu  

 

   1)  Tytuł piosenki ………………........................................................................................ 

 

         Autor tekstu ................................................................................................................... 

 

       Autor melodii .................................................................................................................. 

 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna………………………………..……………….…………… 

do XXXIV Festiwal Piosenki Ekologicznej 

„W piosence sławimy piękno przyrody oraz wyrażamy 

szacunek dla wszystkich istot żyjących „ 

w celu przeprowadzenia konkursu zorganizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. 

Dane osobowe przetwarzane będą podczas oceny komisji konkursowej, na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych w/w instytucji w celu informowania i promocji tego przedsięwzięcia.  

Administratorem danych jest Liga Ochrony Przyrody zarząd Okręgu w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 16.  

Więcej informacji na stronie internetowej www.lop.tarnobrzeg.pl w zakładce pt. „RODO”.  

 

 

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

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


