
Regulamin
Festiwalu Piosenki Ekologicznej

pod hasłem
„Czym palisz w piecu, tym oddychasz”

I. Organizator festiwalu.
-Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Straż Miejska Wschowa, Spółka Komunalna
Wschowa Sp. z o.o..
-Instytucje wspierające- Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie -Komenda
Powiatowa Policji we Wschowie

II. Cel konkursu.
Wzbudzanie u dzieci i młodzieży proekologicznych wzorców zachowań i kształtowanie
postaw przyjaznych środowisku.

III. Miejsce i termin.
1. Festiwal odbędzie się w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

ul. Niepodległości 1, w dniu 22 listopada 2022r. o godz. 11.00.
IV. Przedmiot konkursu.

1. Teksty piosenek powinny być związane z ekologią(preferowane polskie przeboje).
2. Dopuszcza się wykonanie utworów: a/capella, z akompaniamentem, z podkładem z

kasety lub płyty CD.
3. Organizator prosi o przekazanie najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem

festiwalu potrzebnych podkładów muzycznych z dokładnym opisem.
4. Czas trwania występu zespołu lub solisty – max 5 minut.

V. Uczestnicy festiwalu.
1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół
podstawowych i szkół średnich z Gminy Wschowa.

2. Każda jednostka oświatowa może zaprezentować tylko jeden utwór wykonany przez
zespół lub solistę.

VI. Ocena.

1. Dobór repertuaru.
2. Treść piosenki dotyczącej tematyki ekologicznej.
3. Umiejętności wokalne i poziom wykonania.
4. Interpretację utworu.
5. Elementy ekologiczne w strojach.



Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach:
I kat. przedszkola
II kat. szkoły podstawowe i średnie

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny i wyłoni zwycięzców, a jego decyzje są
ostateczne i nieodwołalne.
VII. Terminy.

1. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 17.11.2022r. do godz. 15.00 na adres e-mail:

2. piotr.dzielakowski@skwschowa.pl

3. Zgłoszenie powinno zawierać opis: adres i telefon szkoły lub przedszkola, nazwisko

opiekuna, imienna lista solistów , nazwę zespołu (skład zespołu), tytuł piosenki.

4. Podsumowanie i ogłoszenie wyników festiwalu nastąpi po zakończeniu festiwalu.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy zapoznali się z Regulaminem
festiwalu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie festiwalu . Zmiany
opublikowane zostaną na stronie www.gminawschowa.pl i www.skwschowa.pl lub
ogłoszone podczas festiwalu.

4. Zgłoszenie do festiwalu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)z późniejszymi
zmianami.

5. Uczestnicy festiwalu, których występ okaże się najlepsze otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Szczegółowe informacje Piotr Dziełakowski pod numerem tel. 667 135 304
lub Witold Skorupiński tel. 65 540- 86 22.
Dane osobowe uczestników:
1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10,
67-400 Wschowa.
2. W Spółce wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach
swoich danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: sekretariat@skwschowa.pl pisemnie na adres naszej
siedziby.
3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych z Festiwalem na podstawie
zgody Uczestnika - regulamin pkt VIII/4.
4.Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom (współorganizatorom festiwali) , które są
upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
5.Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski.
6.Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku
zakończenia bieżącej edycji Festiwalu.
7.Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
jego dane.
8.Uczestnikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych a jeżeli Uczestnik uważa, że
przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9.Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed
jej wycofanie.

Organizator
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