
KONKURS PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

Lubisz śpiewać? Kochasz przyrodę? Weź udział w Konkursie Piosenki 
Ekologicznej!

Aby spróbować swoich sił przed mikrofonem, wystarczy  wykonać  jedną piosenkę 
o tematyce ekologicznej - nagrać film i wysłać.

Nagroda główna to profesjonalne nagranie piosenki w studiu nagrań ROCKSUN w 
Pleszewie.

Termin nadsyłania nagrań mija 18 kwietnia 2021. Pozostałe szczegóły znaleźć można
w regulaminie konkursu .

        Łukasz Adamski

Regulamin
KONKURS PIOSENKI EKOLOGICZNEJ  - edycja ONLINE

Celem konkursu : 
a) rozbudzenie aktywności muzycznej;
b) promowanie piosenki o tematyce ekologicznej, segregacji odpadów itp 
d) rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną; 
c) wyłonienie młodych talentów wokalnych. 

Organizator:
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Terminy
17.03-18.04  -  przyjmowanie zgłoszeń

19-20 kwiecień -  obrady Jury

22 kwietnia – wyniki Konkursu ( na stronie internetowej szkoły )



Kryteria oceny:
a) dobór repertuaru; 
b) warunki wokalne; 
c) dykcję; 
d) propagowanie w treści piosenki tematyki ekologicznej, segregacji odpadów itp 
e) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny. 

Warunki oraz zasady udziału :

a) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ZSP w Kowalewie, 
b) Dopuszcza się możliwość występu w duecie (duety wokalne lub zespoły 
muzyczne). 
b) Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę  o tematyce ekologicznej. 
c) Akompaniament piosenki może być własny lub odtworzony z podkładu mp3 – bez 

ścieżki  wokalnej.
d) Wykonanie piosenki należy nagrać jako filmik
    - Wykonanie uczestników z klasy I-III należy dostarczyć na dowolnym nośniku do 

p.Łukasz Adamskiego
    -  Wykonanie  uczestników klas IV-VIII należy nagrać jako filmik, a następnie 

umieścić na portalu YouTube w trybie niepublicznym (w tytule nagrania – 
imię, nazwisko oraz tytuł piosenki). Nagranie nie może być poddane 
jakiejkolwiek obróbce, ani montażowi. Link do występu należy przessłać na 
adres l.adamski@zspkowalew.pl

e) Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna

Nagrody 

a) nagrodą za zdobycie 1 miejsca jest profesjonalna sesja nagraniowa piosenki w 
studiu ROCKSUNw Pleszewie

a) Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają  pamiątkowe dyplomy 

Wszelkie pytania należy kierować do p. Łukasza Adamskiego na adres 
l.adamski@zspkowalew.pl lub poprzez edziennik

mailto:l.adamski@zspkowalew.pl

