
 VIII  Gminny  Konkurs Piosenki Ekologicznej on-line 

ZAŚPIEWAJ  W DOMU, NAGRAJ  FILMIK I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Milejowie zapraszają do wzięcia udziału  

w VIII  Gminnym Konkursie Piosenki Ekologicznej. 

Ze względu na sytuację epidemiczną konkurs zostanie przeprowadzony w formie on-line.                 

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu  oraz karta zgłoszenia i oświadczenie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Zgłoszenia i prace konkursowe proszę przesłać do 14 maja br.  

Pliki należy  przesłać przez serwis : https://wetransfer.com   na adres: 

konkurspiosenki.eko@gmail.com 

 

Jak przesłać pliki przez wetransfer.com? Instrukcja w załączniku do pobrania. 

Wyniki zostaną opublikowane do 24  maja 2021r. na stronie www.szkolamilejow.eu oraz na 

Facebooku Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie | Facebook 

 Do pobrania : 

 

  1.Regulamin VIII  Gminnego  Konkursu Piosenki Ekologicznej on - line 

2. Karta zgłoszeniowa 

3. Zgoda na udział. 

4. Instrukcja przesyłania przez wetransfer.com 

https://wetransfer.com/
mailto:konkurspiosenki.eko@gmail.com
http://www.szkolamilejow.eu/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132


 

Regulamin 

VIII  Gminnego  Konkursu Piosenki Ekologicznej on-line 

 
  
1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu   jest Szkoła Podstawowa  im. St. Konarskiego w Milejowie.                              

Informacje organizacyjne:  Justyna Abramik  

     e-mail: konkurspiosenki.eko@gmail.com 

   

2. Cele Konkursu : 

• Popularyzowanie piosenki ekologicznej; 

• Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno otaczającej przyrody; 

• Popularyzowanie idei ekologicznych (ochrona środowiska naturalnego). 

• Propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych wychowanków 

oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych w czasie zamknięcia szkół                    

z powodu zagrożenia koronawirusem. 

 

3. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania  

audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury oraz dostępne będzie dla publiczności na  

Facebooku: Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie | Facebook 

 

4.  Koordynatorem konkursu jest p. Justyna Abramik  

 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1.Konkurs wokalny on-line obejmuje następujące kategorie wiekowe: 

 

a) soliści - grupa przedszkolna,   

b) soliści - klasy I-III,  

c) soliści - klasy IV-VI,       

d) soliści - klasy VII-VIII, 

 

2.Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) jest nagranie 

wykonania wokalnego utworu muzycznego o tematyce ekologicznej (edukacja ekologiczna, działanie 

związane z ochroną przyrody, elementy opisów przyrody, krajobrazu, zjawiska pogodowe) 

i przesłanie nagrania do Organizatorów konkursu. 

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 14 maja 2020roku. 

 

4.Spośród nadesłanych nagrań Organizatorzy (w porozumieniu z jurorami) wybiorą wykonania, które 

zostaną opublikowane na Facebooku Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie | Facebook 
 

5.Spośród opublikowanych nagrań jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna  

wyróżnienia. Dodatkowa nagroda trafi do wykonawcy, który uzyska największą liczbę polubień 

filmiku na Facebooku  - NAGRODA PUBLICZNOŚCI . Głosy na nagrodę publiczności będzie 

można oddawać na Facebooku - Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie - Strona 

główna | Facebook od 17 – 20 maja 2021 r.  

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132/


 

6.Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: intonację, dykcję, muzykalność, dobór repertuaru 

dostosowany do wieku wykonawcy, poprawność wykonania, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny 

oraz strój. 

 

7.Nagrodami w konkursie są drzewka i krzewy ozdobne (w każdej z kategorii wiekowych) 

przyznawane przez jurorów, a także  publikacja nagrodzonych nagrań na YouTube, Facebooku  oraz 

na stronie www.szkolamilejow.eu 

 

8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  24  maja 2021 roku, a informacja o wynikach zostanie 

opublikowana na stronie internetowej: www.szkolamilejow.eu oraz na Facebooku  Szkoła 

Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie | Facebook 

 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

 

1.Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny w języku polskim. Czas prezentacji nie 

powinien przekraczać 5 min.  

 

2.  Dopuszczalny jest akompaniament  na żywo lub  półplayback ( podkład instrumentalny dobrej 

jakości w formacie mp3)  
 

3.Występ nie może obrażać uczyć innych osób ani zawierać niestosowanych treści. 

 

4. Wykonanie utworu konkursowego  należy nagrać w formie filmu wideo (najlepiej w formacie 

mp4). Dopuszczamy nagrania nieprofesjonalne, telefonem komórkowym lub innym dowolnym 

urządzeniem rejestrującym. 

 

5.Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny.  

 

6.W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym 

opiekunów Uczestnika. 

 

7.Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego 

za pośrednictwem serwisu : https://wetransfer.com   na adres: konkurspiosenki.eko@gmail.com. 

Instrukcja przesłania filmu dostępna jest w załączniku do pobrania. 

 
 
DANE OSOBOWE 

 

1.Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe 

Uczestników, zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla 

celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu 

oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród. 

2.Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.  

3.Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i 

Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i 

usunięcia ich danych osobowych. 

4.Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

http://www.szkolamilejow.eu/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-St-Konarskiego-w-Milejowie-106678761202132
https://wetransfer.com/
mailto:konkurspiosenki.eko@gmail.com


5.Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na 

stronie internetowej Organizatorów oraz portalach społecznościowych (Facebook, YouTube) . 

6.Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę                   

na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów 

promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie 

zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka –ma prawo do jego powielania, 

upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania  zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do udziału,  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

VIII  Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej 

Tytuł utworu: 

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

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

 

Autor słów i muzyki : 

 

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

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

 

Grupa wiekowa: 

     □ przedszkola 

     □ klasy I-III 

     □ klasy IV-VI 

     □ klasy VII-VIII 

      

Imię i nazwisko solisty/-tki: 

 

 

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

 

klasa                                        ………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa szkoły/przedszkola 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna:  



 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………….… 

w celu uczestnictwa w Konkursie Piosenki Ekologicznej  organizowanym przez Szkołę Podstawową  im. 

St. Konarskiego w Milejowie  

………………………………………………………………………………. 

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego dziecka 

 (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………….… 

w celu budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej   im. St. Konarskiego w Milejowie . 

 

………………………………………………………………………………. 

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż jestem autorką/em przesłanych plików multimedialnych i wyrażam zgodę na ich 

bezpłatne publikowanie (strona internetowa, media społecznościowe).  

.............................................................  

(podpis osoby dorosłej lub opiekuna) 

 

 

 


