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1. ORGANIZATOR:  

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie.  

• Poleski Park Narodowy. 

• Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie. 

• Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa. 

• Urząd Miasta we Włodawie.  
2. PATRONAT HONOROWY  

• BURMISTRZ WŁODAWY 

• STAROSTA WŁODAWSKI 
3. INSTYTUCA WSPIERAJĄCA: 

• Włodawski Dom Kultury 
4. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

• Popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. 

• Upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych.  

• Kształtowanie postawy ekologicznej. 

• Uświetnienie międzynarodowego Dnia Ziemi. 

• Prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów amatorów. Promocja 
dziecięcej i młodzieżowej twórczości. 

• Promocja walorów turystycznych Włodawy i okolic. 

• Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży. 

• Stworzenie możliwości wymiany pomysłów i doświadczeń pedagogów 
i instruktorów w zakresie upowszechniania śpiewu. 

5. UCZESTNICY FESTIWALU:  
W festiwalu mogą brać udział zespoły (do 20 osób)  i soliści, w kategoriach 
wiekowych:   

• I kategoria    7 - 10 lat 

• II kategoria 11 - 13 lat 

• III kategoria 14 – 16 lat 
 

6. PRZEBIEG FESTIWALU: 

• Nadesłanie karty uczestnictwa wg załączonego wzoru, do dnia 1 marca 2018r., 
na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Z. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa 
lub adres elektroniczny: sp3.wlodawa@o2.pl    
Uczestnicy zostaną poinformowani mailem o kolejności wystąpień do 20 marca 
2018.  

• Organizacja festiwalu: 
✓ Przesłuchania podmiotów wykonawczych odbędą się  23 marca 2018r., 

godz. 9:00 w Młodzieżowym Domu Kultury,  ul. Partyzantów 17,  
 22 - 200 Włodawa.  
Ogłoszenie wyników nastąpi do 27.03.2018r., informacja o laureatach 
będzie opublikowana na stronie internetowej sp3wlodawa.pl oraz 
www.mdk.wlodawa.pl.  

✓ Koncert galowy laureatów odbędzie się 20 kwietnia 2018r.,  w sali kina 
Włodawskiego Domu Kultury, Aleja J. Piłsudskiego 10 
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7. GŁÓWNE ZASADY FESTIWALU: 

• Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

• Uczestnicy Festiwalu przygotowują  dwie piosenki o tematyce przyrodniczej, 
ekologicznej, przedstawione w karcie zgłoszeniowej. 

• Każdy uczestnik prezentuje jeden, wybrany przez siebie utwór, a na 
wyraźne życzenie jury – drugi. 

• Niezgodność repertuaru ze zgłoszeniem powoduje dyskwalifikację  wykonawcy. 

•  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” , 
przy akompaniamencie własnym, a także a’cappella. 

• O klasyfikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka 
zespołu. 

• Prezentacje oceniać będzie JURY powołane przez organizatora. Decyzje zespołu 
oceniającego są ostateczne. 
 

8. JURY OCENIAĆ BĘDZIE: 

• Dobór repertuaru. 

• Poziom warsztatu wykonawczego.  

• Propagowanie tematyki ekologicznej, przyrodniczej. 

• Interpretacje i ogólny wyraz artystyczny. 
 

9. NAGRODY:  

• W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Jury 
ma prawo przesunięcia nagród w obrębie kategorii wiekowej oraz możliwość 
przyznania nagrody specjalnej. 

 

10. 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. 

• Koszt przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące. 

• Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do uiszczenia akredytacji 
w wysokości 3 złotych. 

• Wpłaty należy dokonać do dnia 23 marca 2018 r. na konto: 
 
 

RADA RODZICÓW PRZY MDK WŁODAWA 
BS / WŁODAWA 

NR  22804200062001000008530001 
z dopiskiem „Festiwal piosenki przyrodniczej 2018” 

 
 

• Wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela Iwona Szwaj 
sp3.wlodawa@o2.pl , iwona.szwaj@interia.pl 
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