
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 
  

 
 
 
 

 



Regulamin 

 

Organizator: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 

Współorganizatorzy: 

Tomaszowski Dom Kultury, Gminne Biblioteki Publiczne, Gminne Domy Kultury 

Miejsce: 

Tomaszowski Dom Kultury 

Termin: 

25 kwietnia 2019 r. godz.9.00 

Zasady uczestnictwa 

W konkursie mogą wziąć udział  soliści i zespoły w wieku 6-16 lat  z Tomaszowa Lubelskiego                    

i powiatu tomaszowskiego.  

Do konkursu mogą zgłaszać : szkoły z Tomaszowa Lubelskiego, Gminne Biblioteki Publiczne,               

Studia Piosenki, Domy Kultury.                                                                                                                                        

Szkoły z  powiatu tomaszowskiego  mogą zgłaszać  uczestników za pośrednictwem  Gminnych 

Bibliotek Publicznych  lub Domów Kultury.                                                                                                                

Na  konkurs  każda jednostka delegująca, może zgłosić nie więcej niż 4 solistów i 1 zespół .  

Opieczętowane przez  jednostkę delegującą karty zgłoszeń, należy dostarczyć do  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  w Tomaszowie Lubelskim ul. Zamojska 2. 

Termin zgłoszeń : do 15.04.2019 r. Po tym terminie, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Wykonawcy będą oceniani w czterech grupach wiekowych: 

I kat.(rocznik 2012-2010) 

II kat.(rocznik 2011-2009)  

III kat.(rocznik 2008-2006)  

IV kat.(rocznik 2005-2003) 

W przypadku małej ilości zgłoszeń, w  danej kategorii,  organizator zastrzega sobie przeniesienie 

wykonawców do innej kategorii.  

Podczas konkursu wykonawcy prezentują jedną piosenkę o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, 

turystycznej. 

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników, zwracając szczególną uwagę na dobór 

repertuaru, umiejętności wokalne wykonawców, walory muzyczne i stopień trudności wykonywanych 

utworów, ogólny wyraz artystyczny. 

Jury  przyzna : 

w kategoriach solistów  po 3  miejsca  w każdej kategorii wiekowej,  

w zespołach po  1 miejscu w każdej kategorii . 

Komisja może przyznać wyróżnienia we wszystkich kategoriach.  

Wyniki podane będą w dniu konkursu, po występach wszystkich wykonawców.  

Finaliści mają obowiązek wystąpić na  Powiatowym Kiermaszu Ekologicznym w dniu 1.05.2019 r.  

Sprawy organizacyjne 

o Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony,  

o Laureaci miejsc  otrzymają statuetki, które będą wręczone na Ekologicznym Kiermaszu 

Rozmaitości. 

o Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

o Instruktorzy  przygotowujący wykonawców do konkursu,  otrzymają podziękowania. 

Podkłady na płytach CD lub pendrive należy  dostarczyć do akustyka  przed występem, w dniu  

konkursu. 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Elżbieta Dziuba – koordynator d.s. bibliotek w powiecie                   

tel. 690496158  

 
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

Życzymy  wspaniałej zabawy. 

 



 

Karta zgłoszenia do Konkursu Piosenki Ekologicznej 
w dniu 25.04.2019 r. 

 
I. Imię i nazwisko wykonawcy / nazwa zespołu  

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

 
I kat.  ( rocznik 2012-2010) 

II kat. ( rocznik 2011-2009)  

III kat.  (rocznik 2008-2006)  

IV kat.  ( rocznik 2005-2003) 
/Właściwe zaznaczyć  . Przy zespole zaznaczyć   rok urodzenia najstarszego członka zespołu/ 

 
II. Repertuar 
 

1. …………………………………………………………….……………….…………… 
 

III. Proszę podać instrument  w przypadku akompaniamentu własnego. 
 

………………………………………………………………………… 
 

V. Imię i nazwisko ,adres korespondencyjny, numer telefonu osoby przygotowującej 
solistę/zespół 

 
     ………………………………………………………………………………………………… 
 

                Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych  oraz  publikowanie na 

stronie http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/, i portalach społecznościowych  wizerunku mojego dziecka, w celu 

organizacji i promocji przez Miejską Bibliotekę Publiczną im Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim  

POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie  i 

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych 

Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na 

przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi   do organu nadzorczego oraz braku 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

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

       Miejscowość , data                                               Podpis rodzica 

 
UWAGA! 
 Opieczętowaną przez jednostkę delegującą, kartę zgłoszeniową, należy dostarczyć  do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego  w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2 , 22-600 Tomaszów Lubelski                     
do dnia  15.04.2019 r.  

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/

