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1. ORGANIZATOR:
 Liga Ochrony Przyrody w Kielcach









2. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę w
celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej
Promowanie treści ekologicznych poprzez działalność
artystyczną i dobrą zabawę,
Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych –
naturalnym pięknem otaczającej nas przyrody
Kształtowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za
stan środowiska
Propagowanie wspólnego śpiewania i muzykowania
Popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.
Kształtowanie postawy ekologicznej.
Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

3. UCZESTNICY FESTIWALU:
 W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli z terenu wielu
gmin woj. świętokrzyskiego. Planujemy, że w etapie wojewódzkim
konkursu będzie uczestniczyło bezpośrednio i pośrednio około 300
dzieci. Część w/w uczestników – grupa dzieci wytypowanych przez
przedszkola– będzie bezpośrednio uczestniczyć w festiwalu jako
wykonawcy, pozostała część uczestników- jako publiczność - będzie
słuchać i obserwować, w ten sposób zostanie objęta edukacją
ekologiczną związaną z w/w konkursem. Tego rodzaju
przedsięwzięcie ekologiczne – konkurs piosenki, aby było efektywne
edukacyjne i kształtowało właściwe postawy wobec środowiska
wymaga bezpośrednich uczestników konkursu i publiczności.
4. PRZEBIEG FESTIWALU:
 Nadesłanie karty uczestnictwa wg załączonego wzoru, do dnia 20
listopada 2019 r., na adres: Okręg Ligi Ochrony Przyrody, ul.
Sienkiewicza 68, 25-503 Kielce
5. GŁÓWNE ZASADY FESTIWALU:
 Konkurs ma zasięg wojewódzki.
 W festiwalu mogą uczestniczyć soliści i zespoły wokalne dzieci
w wieku przedszkolnym z przedszkoli z terenu Kielc na terenie
których działa Przedszkolne Koło Ligi ochrony Przyrody
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 Każde przedszkole z terenu województwa świętokrzyskiego które
zgłosi uczestnictwo w konkursie może wytypować do udziału w nim
tylko 1 zespół wokalny lub solistę.
 Każdy uczestnik (solista lub zespół) wykonuje 1 piosenkę o
tematyce przyrodniczej, ekologicznej
 Piosenka powinna uwzględniać tematy:
 edukacji ekologicznej
 działania związane z ochroną przyrody,
 elementy krajobrazowe (np.: las, jeziora), zjawiska pogodowe
 podkreślające atrakcyjność, elementy krajobrazowe naszego
kraju.
 Podmiot wykonawczy prezentuje się z wykorzystaniem „pół playbacku” (płyta audio CD), przy akompaniamencie własnym, a
także a’cappella.
 Prezentacje oceniać będzie JURY powołane przez organizatora.
Decyzje zespołu oceniającego są ostateczne.
6. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
 Dobór repertuaru.
 Poziom warsztatu wykonawczego.
 Propagowanie tematyki ekologicznej, przyrodniczej.
 Interpretacje i ogólny wyraz artystyczny.
7. NAGRODY:
 Jury przyzna nagrody dla przedszkoli za zajecie miejsc od 1 do 20.
Jury ma prawo przyznania miejsc równorzędnych. Dodatkowo
wszystkie dzieci biorące udział w w/w konkursie otrzymają
drobne upominki. Fundatorami nagród jest Urząd Miasta
w Kielcach oraz Okręg LOP Kielce
8. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
 Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu
 Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie
uczestników podczas konkursu oraz publikowanie ich wizerunku
w lokalnych mediach.
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