Regulamin III Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego
pn. ,,EKO PIOSENKA W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW
I UCZNIÓW KLAS 1-3 Z POWIATU SIEDLECKIEGO”.
I Organizator konkursu
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne jest:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
II Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
 Propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród
społeczności przedszkolnej i szkolnej w klasach 1-3 poprzez muzykę, śpiew.
 Zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką ekologiczną.
 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.
 Budowanie postaw proekologicznych.
 Uwrażliwienie na piękno przyrody.
 Prezentacja umiejętności wokalnych.
 Kształtowanie umiejętności skutecznego promowania swojej okolicy.
III Zasady konkursu
1. Przedmiot, tematyka i uczestnicy konkursu
a) Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie przez uczniów klas 1-3 Szkoły
Podstawowej lub grupowe przez przedszkolaków piosenki o tematyce ekologicznej.
Ilość osób w jednej grupie przedszkolnej – 10.
b) Tematyką konkursu jest piosenka ekologiczna.
c) Konkurs skierowany jest dla dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych oraz
uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej z terenu powiatu siedleckiego.
d) Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Warunki konkursu i jego przebieg
a) Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
b) Za formalne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważa się złożenie karty
zgłoszeniowej przedszkolaka/ ucznia klasy 1-3 (wzór – załącznik nr 1) do Starostwa
Powiatowego w Siedlcach – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 214
(pok. 212 lub 213) lub przesłane pocztą na adres Starostwa Powiatowego w
Siedlcach Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Piłsudskiego 40, 08-110
Siedlce.
c) Konkurs składa się z dwóch części:
 I część konkurs wokalny w kategorii – Przedszkolaki
 II część konkurs wokalny w kategorii – Uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej
d) Konkurs wokalny warunki:
1. Grupa przedszkolna, uczeń klasy 1-3 Szkoły Podstawowej może zgłosić do konkursu
tylko jeden utwór – max. do 5 min. trwania piosenki.
2. Wykonywana piosenka musi dotyczyć tematyki ekologicznej.

3. Podkładem muzycznym może być:
- nagranie instrumentalne na CD
- akompaniament (instrument we własnym zakresie)
- nagrania podkładu na CD należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem/nazwą grupy oraz
tytułem utworu.
4. Mile widziane będzie wykonanie utworu ekologicznego o tematyce powiatu
siedleckiego.
IV Terminarz, harmonogram konkursu, skład komisji
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach
 I etap - przebiega na zasadach ustalonych przez Dyrektora placówki
przedszkolnej/szkolnej. Każda placówka przedszkolna/szkolna organizuje go we
własnym zakresie. Przedszkole/Szkoła zobligowane jest do wyłonienia
maksymalnie 1 utworu w każdej kategorii i wraz z kartą zgłoszeniową
przedszkolaka/grupy przedszkolnej/ ucznia klasy I-III
Szkoły Podstawowej
przesłanie lub dostarczenie osobiste ich do Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Każda z placówek przedszkolnych/szkolnych biorących udział w konkursie
zobowiązana jest do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w
Siedlcach zaświadczenia o liczbie uczestników biorących udział w konkursie
na etapie przedszkolnym/szkolnym (wzór – załącznik nr 2). Powiat nie finansuje
nagród na etapie przedszkolnym/szkolnym.
II etap – Do tego etapu zakwalifikowane są grupy przedszkolne/uczniowie
wytypowane przez Dyrektora placówki przedszkolnej/szkolnej (nie więcej niż 1
utwór w każdej kategorii z danej szkoły). Etap powiatowy przeprowadza Komisja
Konkursowa powołana przez Starostę Siedleckiego w składzie co najmniej 3osobowym.
2. Terminarz:
 Do 28.04.2017 r. ogłoszenie informacji o konkursie poprzez:
- przesłanie do wszystkich placówek przedszkolnych/szkolnych z terenu powiatu
siedleckiego,
- zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej Starostwa
Powiatowego w Siedlcach oraz Urzędu Gminy z terenu powiatu siedleckiego,
- zamieszczenie w kwartalniku wydawanym przez Starostwo Powiatowe w
Siedlcach,
- lokalne media
 Do 31.05.2017r. – wyłonienie laureatów etapu przedszkolnego/szkolnego
i przesłanie lub dostarczenie osobiste zgłoszenia do Starostwa Powiatowego
w Siedlcach.
 Placówki przedszkolne/szkolne na 2 dni kalendarzowych przed planowaną oceną
Komisji Konkursowej, zostaną poinformowane telefonicznie lub/i drogą mailową
przez organizatora o dokładnym terminie i miejscu oceny występów.
 Do 14.06.2017 r. - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu
 Od 15.06.2017r. stała ekspozycja zdjęć z konkursu w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach (co najmniej 6 miesięcy)
V Finał konkursu, nagrody
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez
Starostę Siedleckiego.
2. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

3. Komisja konkursowa oceni piosenki pod względem:
- doboru tematycznego repertuaru
- interpretacji, walorów głosowych
- ogólnego wyrazu artystycznego wykonawcy
4. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna miejsca od 1-3 oraz 3 wyróżnienia
w każdej z kategorii.
5. Organizator przewiduje 3 nagrody (I, II, III miejsce) dla uczestników konkursu
z każdej kategorii oraz po 3 wyróżnienia z każdej kategorii wiekowej, oraz po
1 nagrodzie w każdej kategorii wiekowej dla placówki przedszkolnej/szkolnej, której
grupa przedszkolna/uczeń zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie II etapu.
6. Nagrodami w konkursie są:
a) dla uczniów klas 1-3
 za zajęcie I miejsca – tablet 1 szt. plus akcesoria
 za zajęcie II miejsca - tablet 1 szt. plus akcesoria
 za zajęcie III miejsca – aparat fotograficzny plus akcesoria
b) dla 3 uczniów klas 1-3:
 wyróżnienie - nagroda rzeczowa – artykuły plastyczne - flamastry
c) dla grupy przedszkolnej (10 osobowej)
 za zajęcie I miejsca – rower dla każdego przedszkolaka
 za zajęcie II miejsca – rolki i plecak dla każdego przedszkolaka
 za zajęcie III miejsca – rolki dla każdego przedszkolaka
d) dla 3 grup przedszkolnych:
 wyróżnienie – nagroda rzeczowa - artykuły plastyczne - kredki dla każdego
przedszkolaka
e) dla przedszkola/szkoły, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce
 plansza edukacyjna - segregacja odpadów
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych uczestników
w zależności od możliwości finansowych.
8. Nagrody zakupione będą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatu Siedleckiego.
VI Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażenie zgody na udział w konkursie
oraz przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). oraz
nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na
zorganizowanych wystawach, stronach internetowych Organizatorów oraz w innych
środkach masowego przekazu. Materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością
organizatorów.
2. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie
konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu
oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
1. Maciej Tymosiak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 6447167 wew. 4 (pok. 215)
2. Magdalena Bielińska – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 6447167 wew. 3 (pok. 214)

