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Zaproszenie do udziału w konkursie piosenki ekologicznej  
 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi  Płockiej – Młodzi Razem” działając na zlecenie Powiatu 

Płockiego zaprasza do udziału w konkursie piosenki o charakterze edukacyjnym skierowanym do 

dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.  

 

Regulamin Konkursu  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu artystycznego o charakterze edukacyjnym, zwanego dalej Konkursem 

jest Powiat Płocki z siedzibą w Płocku 09-400, ul. Bielska 59. 

2. Wykonawcą konkursu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail: 

fundusz@mlodzirazem.pl, www.mlodzirazem.pl. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie 

negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i 

promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” 

współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” 

Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego  

4. Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 14 września 2018r. 

5. Konkurs skierowany jest do: 

- dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych  

i średnich na terenie powiatu płockiego, 

- zorganizowanych grup działających przy jednostkach oświatowych i kulturalnych tj. 

Gminnych Domach Kultury, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, bibliotekach,  

organizacjach pozarządowych, drużynach harcerskich oraz innych zorganizowanych 

grupach z terenu powiatu płockiego.  

Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl. 

 

§ 2 

CEL I ZADANIA KONKURSU 

1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na ochronę bioróżnorodności. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej. 

3. Kształtowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za stan środowiska. 

4. Propagowanie wspólnego śpiewania i  muzykowania. 

5. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i  młodzieży. 

6. Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych – naturalnym pięknem otaczającego 

świata. 

7. Ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych powiatu płockiego 

oraz ich promocja. 

http://www.mlodzirazem.pl/
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8. Kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie 

uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony. 

9. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych. 

 

§ 3 

PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie występu artystycznego tj. 1-2 piosenek. Czas 

trwania jednej piosenki – max. 3 min. 

2. Prezentacja/przesłuchanie przez Komisję Konkursu odbędzie się w dniu 30 września 2018r. 

podczas festynu w Wyszogrodzie.  

3. Prezentacje będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu, które kierować się 

będzie: doborem repertuaru, interpretacją, ogólnym wyrazem artystycznym. 

4. Zakres tematyczny przygotowanych występów artystycznych powinien być zgodny z celami 

konkursu. 

5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

- konkurs indywidulany, 

- konkurs zespołowy.  

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w terminie do 14 września 

2018r. na adres: Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 

09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C 
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu:  30 września 2018r.  

 

§5 

NAGRODY 

1. Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.  

2. Nagrody: 

2.1.Laureaci konkursu indywidualnego – 3 laureatów – nagroda rzeczowa. 

2.2.Laureaci konkursu zespołowego – 3 laureatów (nagrody zespołowa): nagroda rzeczowa. 

3. Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia oraz dyplomy. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

2. Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu 

opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom. 

3. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie 

naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu zostaną 

poinformowani. 



 

 
Zadanie: „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie 

lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna 

środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

 

 

Załącznik Nr 1  

 

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie piosenki  

 

Zgłaszam udział w konkursie Piosenki Ekologicznej: 

1. Nazwa i rodzaj zespołu lub nazwisko wykonawcy indywidualnego: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

a) w przypadku zespołu lub grupy wokalnej imiona i nazwiska członków: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko i imię opiekuna lub przedstawiciela zespołu: ……………………………………… 

3. Adres kontaktowy (nazwa, adres, telefon, E-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Klasyfikacja grupowa (odpowiednią grupę zaznaczyć „x”): 

I kategoria: wykonawcy indywidualni          

II kategoria: wykonawcy zespołowi           

5. Wykonywany repertuar: 

lp.  tytuł utworu  autor  kompozytor  czas trwania 

1  

 

   

2  

 

   

 

6. Kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 14 września 2018r. na adres: Fundacja „Fundusz 

Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, ;lub e-

mail: fundusz@mlodzirazem.pl  
 

 

………………………………….….  …………………………………….…. 

miejscowość i data       podpis zgłaszającego 

  

mailto:fundusz@mlodzirazem.pl
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Załącznik Nr 2  

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z przystąpieniem do konkursu piosenki ekologicznej skierowanego do dzieci i młodzieży 

z terenu Powiatu realizowanego w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie 

negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie 

lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w 

ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona 

bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Poprzez złożenie karty zgłoszeniowej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 

80, poz. 904 z późn. zmianami)."  

 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Powiat Płocki oraz Fundacja „Fundusz 

Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”; 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 

27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w konkursie; 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

Podpis uczestnika   …………………………………………….. 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego …………………………………………….. 
(dotyczy osób nieletnich) 
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Załącznik Nr 3  

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

mojego syna/córki ………………………………………………..……(imię i nazwisko) 

zarejestrowanych podczas realizacji konkursu piosenki ekologicznej o charakterze 

edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego, w mediach tj.: 

Internecie, prasie, telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb realizacji konkursu piosenki 

przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - 

Młodzi Razem". 

 

 

 

………………………, data:………… ……………… 

 

 

       

 

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

              (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


