Regulamin Konkursu Piosenki Ekologicznej
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
w ramach XV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Piosenki
Ekologicznej przeprowadzony w ramach XV Festiwalu Ekologicznego „Czysty
Powiat”.
2. Organizatorami konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, z siedzibą Plac
Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są:
a) uczniowie szkół podstawowych:
- z klas I-III,
- z klas IV-VIII,
b) uczniowie szkół gimnazjalnych,
c) uczniowie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno soliści, jak i zespoły.
III. WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. W konkursie mogą uczestniczyć soliści i zespoły wokalne w następujących
kategoriach:
 I kategoria – szkoły podstawowe kl. I-III
 II kategoria - szkoły podstawowe kl. IV-VIII
 III kategoria – gimnazja
 IV kategoria - ośrodki specjalne
3. Wykonywane piosenki muszą być tematycznie związane z ekologią.
4. Czas trwania piosenki – max. 5 min.
5. Szkoła może zgłosić do konkursu jedną piosenkę w każdej kategorii.
6. Maksymalna liczba członków zespołu z danej szkoły nie może przekroczyć 20 osób.
7. Szkoła ma obowiązek zgłosić imiennie każdego z uczestników oraz opiekunów
w formie pisemnej (w formularzu zgłoszeniowym, wypełnionym drukowanymi
literami).
8. Akompaniament mogą stanowić:
- podkłady muzyczne na CD lub nośniku USB,
- akompaniament własny na żywo.
9. W przypadku nagrań na CD powinny być one opatrzone nazwiskiem
i imieniem wykonawcy (bądź nazwą wykonawcy w przypadku zespołu) oraz tytułem
utworów.
10. Nie będą przyjmowane podkłady muzyczne zapisane na kasetach magnetofonowych.
11. Tytuł i treść piosenki będzie weryfikowana z występami z lat poprzednich. Nie będzie
oceniany występ szkoły, która w poprzednich latach w ramach niniejszego Festiwalu
prezentowała zgłaszaną obecnie piosenkę.
12. Zainteresowana konkursem szkoła zobowiązana jest do przesłania lub osobistego
dostarczenia do dnia 30 marca 2018 r. pod adres:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
z dopiskiem:
XV Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”
1

następujących materiałów:
a) Szczegółowy formularz zgłoszeniowy, który winien być poprawnie i kompletnie
wypełniony.
b) Oświadczenia każdego z uczestników wypełnionego i podpisanego przez rodzica,
które jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl.
c) Oświadczenia dotyczącego korzystania z obiadów, które jest dostępne w formie
elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
www.starostwo.ketrzyn.pl.
13. Termin przyjęcia zgłoszenia uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca
poprawnie i kompletnie wypełniony szczegółowy formularz zgłoszeniowy oraz
oświadczenia została dostarczona osobiście lub nadesłana pod wyżej wskazany adres
do dnia 30 marca 2018 r. O terminie zgłoszenia decyduje:
 data stempla pocztowego - w przypadku listownej przesyłki,
 data wpływu – w przypadku osobistego dostarczenia przez szkołę.
Zgłoszenia dokonane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
14. Zgłoszenia bez załączonych oświadczeń nie będą brane pod uwagę.
15. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w trakcie trwania
festiwalu w dniu 9 czerwca 2018 r.
16. Nadesłanie Szczegółowego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne
z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
17. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
IV. KRYTERIA OCENY.
1. Oceny prac dokona Kapituła Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Na ogólną ocenę piosenki będzie składał się:
 dobór tematyczny repertuaru,
 interpretacja,
 ogólny wyraz artystyczny,
 przestrzeganie czasu trwania piosenki określonego niniejszym regulaminem.
3. Spośród występujących Kapituła Konkursowa dokona kwalifikacji oraz przyzna
I, II, III miejsce w następujących kategoriach:
a) szkoły podstawowe kl. I-III,
b) szkoły podstawowe kl. IV-VIII,
c) gimnazja,
d) specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.
4. Organizator w imieniu Kapituły Konkursowej zastrzega prawo nie przyznania
któregoś z miejsc.
5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
WSZELKIE INFORMACJE O FESTIWALU BĘDĄ WYSYŁANE ZA POMOCĄ
POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL
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