
XX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI  EKOLOGICZNEJ „EKOSONG”
Lipsko’2021

Organizator: Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Lipskie Centrum Kultury

XX Przegląd Twórczości Ekologicznej odbędzie się w sali widowiskowej LCK w dniu
16 grudnia 2021r. o godz. 10.00

Cele Przeglądu:
 propagowanie  i  upowszechnianie  amatorskiej  twórczości  dziecięcej  o  tematyce  ekologiczno  -

przyrodniczej
 integracja młodych twórców
 zwrócenie uwagi na rolę człowieka w kształtowaniu środowiska i jego związek z przyrodą

Przegląd ma charakter  konkursowy.  Prezentacje  oceniać  będzie jury powołane przez Organizatora.  Jury
przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
- inscenizacje teatralne, teatrzyki
- soliści
- zespoły wokalne

Warunki uczestnictwa:
w Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna:

 kategoria wiekowa – grupy przedszkolne /5-6 lat/
 kategoria wiek. I-III szk.podst.
 kategoria wiek. IV-VI szk.podst.
 kategoria wiek. VII-VIII szk.podst. 

reprezentujące  przedszkola,   szkoły  podstawowe  i  placówki  kulturalno-oświatowe  z  terenu  powiatu
lipskiego. 

O kwalifikacji do danej grupy wiekowej decyduje data urodzenia najstarszego uczestnika grupy.

Czas prezentacji nie może przekroczyć:
a/ inscenizacje teatralne – do 20 min.
b/ soliści i zespoły wokalne – 1 utwór 
Wykonawcy mogą posługiwać się półplaybeckiem. Podkłady muzyczne należy przygotować na płycie CD 
audio lub pendrive z dokładnym opisem: imię i nazwisko lub nazwa zespołu, kategoria wiekowa. Uczestnicy 
przed występem dostarczają nośnik z nagranym podkładem muzycznym. 

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
 w kategorii  inscenizacje  teatralne:  kulturę  słowa,  interpretację,  oprawę plastyczną,  ogólny wyraz

artystyczny oraz zawartość treści ekologicznych i przyrodniczych w prezentowanym repertuarze
 w kategorii soliści i zespoły wokalne: walory głosowe, muzykalność, dobór repertuaru związanego z

tematyką Przeglądu, ogólne wrażenie artystyczne

Karty zgłoszeń należy przesłać   do dnia 8 grudnia 2021r   na adres:
Lipskie Centrum Kultury
ul. Rynek 2 
27-300 Lipsko



Wykonawcy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

Szczegółowych informacji udziela Iwona Rychter, Danuta Zygmunt tel. 48/3780-184  w godzinach pracy
biblioteki.

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku gdy sytuacja
epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie konkursu w trybie stacjonarnym lub
małej ilości zgłoszeń na Przegląd. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane na potrzeby konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
10 maja 2018r.(Dz.U z 2018r. poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/279 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!


