Regulamin konkursu

XXXII Festiwal Piosenki Ekologicznej
„W piosence sławimy piękno przyrody oraz wyrażamy
szacunek dla wszystkich istot żyjących „
Organizator:
 Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.
Cel konkursu:
 popularyzacja proekologicznych postaw dzieci i młodzieży, wyrażana
poprzez własną ekspresję – piosenkę,
Organizacja i przebieg konkursu:
 festiwal odbędzie się dnia 06 czerwca 2017r. z okazji Światowego Dnia
Ochrony
Środowiska w Tarnobrzeskim Domu Kultury w godz. 10.00 – 14.00 ul.
Słowackiego 2,
 regulamin festiwalu kierowany jest do szkół, które współpracują z ZO
LOP
w Tarnobrzegu,
 do konkursu zgłaszamy zespół szkolny (do 5 osób) lub solistę
wyłonionych
w szkolnych eliminacjach,
 kategorie wiekowe:
I kat Szkoła Podstawowa klasa I –III,
II kat Szkoła Podstawowa klasa IV -VI,
III kat Gimnazjum,
IV kat Szkoły Średnie
 w konkursie solista lub zespół wykonuje jedną piosenkę- czas trwania
występu
max 5 min, wybór tekstu i melodii pozostawiam
uczestnikom,
 zgłoszenia kandydatów do konkursu należy wysyłać na czytelnie
wypełnionych blankietach ( wzór w załączeniu ) do 15 maja 2017r
Zasady oceny:
 komisja konkursowa wysoko ocenia własne teksty, kompozycje
muzyczne
i własny akompaniament,
 w skład komisji wchodzą specjaliści z dziedziny muzyki, ekologii,
filologii polskiej.
Nagrody:
 wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody, najlepsi tytuły laureatów i
finalistów .
Kontakt:

 Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu tel. (015) 822 76
85 kom.796203131 w godzinach 13.00 – 14.00 ul. Moniuszki 16, 39 –
400 Tarnobrzeg
Zespół koordynujący przebieg festiwalu: B. Kuleszko, M. Pietrzyk, D.
Serafin, A. Wójcik

Udział mogą brać członkowie Ligi którzy regularnie opłacają składki
członkowskie,

załącznik

..........................................
Nazwa szkoły

Adres ...........................................
Kategoria...............
Opiekun ............................................

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

-klasa

1
2
3
4
5

Charakterystyka występu
1) Tytuł piosenki
......................................................................................
Autor tekstu .....................................................................................
Autor melodii ..................................................................................

Regulamin
Konkursu plastycznego pod tytułem : „Kocham rośliny i zwierzęta”
2017r.
Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec
środowiska przyrodniczego.
Konkurs jest jedną z form rozwijania zainteresowań otaczającą
przyrodą
oraz wrażliwości na jej piękno.
Prace konkursowe powinny przedstawiać obraz ciekawych okazów
przyrodniczych .
.
Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie w formie
rysunku lub akwareli.
Format prac A3 lub A4
Na odwrocie każdej pracy należy podać
 imię i nazwisko
 kategoria
 nazwę i adres szkoły
 temat lub tytuł pracy
 nazwisko nauczyciela
 data wykonania
Nadesłane prace będą rozpatrywane w kategoriach :
I kat. Przedszkola
II kat. Szkoła Podstawowa I-III
III kat. Szkoła Podstawowa IV-VI
IV kat. Gimnazjum
 czas trwania konkursu od 1 kwietnia do 20 września 2017r.
 prace konkursowe będą ocenione przez jury do dnia 30 września 2017 r.
 wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.lop.tbg.pl
Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 20 czerwca 2017r. pod adres
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody ul. Moniuszki 16 39-400
Tarnobrzeg
tel. 15 822 76 85 kom. 796203131 lub doręczyć w godz. od 13.00 –
14.00

Regulamin konkursu fotograficznego LOP
pt.
„ Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie „
Natura 2000- Dolina Wisły
styczeń - listopad 2017r.
Celem ogólnym konkursu jest popularyzacja aktywnych postaw dzieci
i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, podziwianie jej piękna,
odbieranie wrażeń estetycznych i wyzwalanie chęci ochrony naturalnych
zasobów przyrody .
Celem szczególnym jest fotografowanie sytuacji z życia przyrody,
charakteryzujących się wyjątkowo cennymi gatunkami flory i fauny
występującymi w Dolinie Wisły na terenie Natura 2000.
Termin nadsyłania prac :
30 czerwca 2017 r. do siedziby Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
ul. Moniuszki 16 39-400 Tarnobrzeg tel.796203131
Na konkurs może zgłaszać się uczeń pod opieką nauczyciela w kategoriach
I kat. szkoły podstawowe klasa I - IV
II kat. - „
- „
klasa V,VI, + gimnazjum
III kat. szkoły ponadgimnazjalne
Zdjęcia oceniane będą wg walorów przyrodniczych , estetycznych , techniki
fotograficznej - maksimum 10 punktów , przez komisję konkursową LOP.
Obowiązuje format pocztówki 10x15 lub 13x18 (cm ) – max 2 zdjęcia z
opisem każdego tj.
- imię i nazwisko ucznia , kategoria
-adres szkoły , nauczyciel prowadzący .
Data, opis zdjęcia
autorstwo własne .
Ekspozycja zdjęć konkursowych będzie wystawiona w siedzibie
Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000 w Zamku Dzikowskim w
Tarnobrzegu oraz wykorzystana do kalendarzy na rok 2018r.
Nagrody i dyplomy dla laureatów będą wręczone przez opiekunów SKLOP

Udział mogą brać członkowie Ligi którzy regularnie opłacają składki
członkowskie,

