Regulamin Przeglądu Piosenki Ekologicznej
I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
II. Cele:





propagowanie twórczości proekologicznej
zainteresowanie piosenką o tematyce ekologicznej
rozwijanie umiejętności i zainteresowań muzycznych
prezentacja talentów muzycznych

III. Warunki uczestnictwa:
 Dostarczenie karty zgłoszenia do 22 kwietnia 2022r. do Gminnego Ośrodka
Kultury w Stryszawie (można e-mailem, ale prosimy o potwierdzenie)
 Dołączenie do zgłoszenia tekstu prezentowanej piosenki w jednym egzemplarzu
 Skład zespołu biorącego udział w przeglądzie – maks. 12 osób (ze względów
technicznych i organizacyjnych; wyjątkowo może być zgoda na więcej)
 Czas występu: tylko 1 piosenka (utwory prezentowane w zeszłych latach nie
będą podlegały ocenie)
 Jedna placówka może zgłosić maks. 3 grupy (zespoły lub solistów), po jednym w
danej kategorii wiekowej

Regulaminy konkursów
organizowanych w ramach
14. FESTIWALU EKOLOGICZNEGO
„EKO-2022”
„INWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”
ZASIĘG FESTIWALU: POWIAT SUSKI

IV. Kategorie:




Dzieci młodsze: przedszkola i klasy 0-II szkoły podstawowej / zespoły, soliści /
Dzieci starsze: klasy III-V szkoły podstawowej / zespoły, soliści /
Młodzież: klasy VI- VIII / zespoły, soliści /

V. Jury oceni:
 muzykalność, intonacja wykonania
 zgodność tekstu z tematem przeglądu (wysoko oceniony będzie własny tekst )
 dobór repertuaru
 ogólny wyraz artystyczny
VI. Występ nastąpi 29 kwietnia br. na placu przy (lub w sali głównej ) nowym budynku
GOK w Stryszawie (ODK) od godz.9.00 podczas 14. Festiwalu Ekologicznego wg
ustalonej kolejności, która będzie dostępna od 27 kwietnia br. na stronie www.stryszawa.pl
VII. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas
14. Festiwalu Ekologicznego - 29 kwietnia br. w miejscu odbywania się imprezy
/około godz. 13.30/.
Organizator przewiduje poczęstunek dla grup, nie zapewnia transportu i nie ponosi kosztów
przejazdu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach !
/wszystkich lub wybranych/

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
Adres:
34-205 Stryszawa 740
tel./fax 33 874 70 03
e-mail: gokstryszawa@poczta.fm
Współorganizatorzy:
 Gmina Stryszawa
 Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej
 Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
 Nadleśnictwo Sucha

Konkurs Plastyczny na Plakat Ekologiczny
„ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ ”

Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Młody Ekolog - 2022”

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
II. Cele konkursu:
-

propagowanie treści ekologicznych poprzez przekaz plastyczny / forma plakatu /
zwrócenie uwagi na temat związany z przyszłością planety, zrównoważonym rozwojem
rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży
umiejętność zastosowania różnorodnych technik plastycznych
uwrażliwienie na piękno otaczającego świata przyrody
uświadomienie zagrożeń płynących z degradacji środowiska
walory edukacyjne poprzez integrację treści z zakresu plastyki i ekologii

III. Warunki uczestnictwa:
- plakat wykonany ma być na kartkach technicznych format: min. A4 – maks. A1
- praca ma być indywidualna i samodzielna (maks. 3 najlepsze prace wytypowane
z danej szkoły i kategorii)
- technika wykonania dowolna
- pracę podpisaną z tyłu ( imię i nazwisko, klasa, szkoła) należy dostarczyć do
Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

Konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie w ramach obchodów
Światowego Dnia Ziemi skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
I. Cele konkursu:
-

zachęcanie do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy o środowisku
i jego ochronie
kształtowanie świadomych proekologicznych postaw społecznych
zainteresowanie problematyką zrównoważonego rozwoju, inwestycji w przyszłość
planety i ich znaczenia dla życia na Ziemi
rozwijanie poczucia szacunku dla środowiska i odpowiedzialności za jego stan
emocje współzawodnictwa.

II. Konkurs oceniany będzie w jednej kategorii szkół podstawowych.
III. Każda szkoła po przeprowadzonych wewnątrzszkolnych eliminacjach typuje jednego
kandydata do Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Młody Ekolog - 2022”.
Uwaga! Zgłoszona osoba nie jest laureatem poprzednich edycji konkursu.
IV. Termin zgłaszania uczestnika: 22 kwietnia 2022 r.

IV. Powołana Komisja oceni prace w następujących kategoriach:



Dzieci młodsze: klasy I-IV szkoły podstawowej
Dzieci starsze: klasy V-VIII szkoły podstawowej

V. Ocenie podlegać będzie:





zgodność z tematem
technika wykonania
estetyka wykonania
utrzymanie formy plakatu

VI. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzja Jury jest nieodwołalna.
VII. Wystawa pokonkursowa najlepszych plakatów oraz ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród i dyplomów zostanie zorganizowane podczas 14. Festiwalu Ekologicznego,
29 kwietnia br. w sali głównej nowego budynku GOK w Stryszawie (ODK)
ok. godz.13.30.

V. Termin przeprowadzenia Konkursu Wiedzy Ekologicznej – 29 kwietnia 2022 r. w sali
nowego budynku GOK w Stryszawie (ODK) o godz. 9.30 dla wszystkich zgłoszonych
uczestników.
VI. Organizator powoła Komisję Oceniającą, która sprawdzi i oceni wiedzę uczestników
konkursu oraz przyzna miejsca.

VII. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas
14. Festiwalu Ekologicznego – 29 kwietnia br. w sali nowego budynku GOK
w Stryszawie (ODK), w przerwie przeglądu piosenki (do godz. 12.00.)

