
 

 

 

 

Regulamin konkursu muzycznego „EkoMuzyk” 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Janów Lubelski we współpracy ze Spółką Zalew 

Sp. z o.o., Janowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Regionalnym, Miejską 

i Powiatową Biblioteką Publiczną w Janowie Lubelskim, Nadleśnictwem Janów 

Lubelski - Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, Lokalną Grupą 

Działania „Leśny Krąg”. 

2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Burmistrz Janowa Lubelskiego 

Krzysztof Kołtyś. 

3. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „EkoMuzyk”, organizowany jest w ramach projektu 

„EkoBystrzaki w Zoomie Natury” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

4. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Janów Lubelski. 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną. 

2. Promowanie piosenki o tematyce ekologicznej. 

3. Kształtowanie postaw szacunku do przyrody i odpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego. 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Janów 

Lubelski:  

a. przedszkolaki; 

b. uczniowie szkół podstawowych; 

c. uczniowie gimnazjum; 

d. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; 

e. soliści i zespoły wokalne. 



 

TEMAT I ZASADY KONKURSU: 

 

1. Do konkursu można zgłosić jedną piosenkę nawiązującą do tematyki ekologii, ochrony 

środowiska, nagraną na płycie CD. 

3.  Wykonawca może zgłosić utwór znany lub własny, napisany i skomponowany na konkurs. 

4. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę interpretacja i ogólny wyraz artystyczny 

muzycznego utworu, dobór repertuaru, warunki wokalne, a także propagowanie w treści 

piosenki tematyki ekologicznej związanej z ochroną środowiska i recyklingiem. 

5.  Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną piosenkę, która spełnia następujące warunki: 

- długość piosenki do 4 minut; 

- akompaniament mogą stanowić: podkłady muzyczne na CD lub akompaniament 

własny.  

 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA PRAC 

 

1. Płytę należy dostarczyć do Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3, 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „EkoMuzyk”, do której należy dołączyć 

wypełnioną Kartę Zgłoszeniową dołączoną do regulaminu.  

2. Termin dostarczenia płyty z filmem upływa 20 maja 2014 roku, zaś ogłoszenie wręczenie 

nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej „EkoBystrzaki w Zoomie Natury” dnia  

15 czerwca 2014 roku. 

4.  Organizator dokonuje oceny  zgodności pracy z kryteriami określonymi przez Regulamin. 

5.  Prace ocenia jury powołane przez Organizatorów.  

6. Lista nagrodzonych utworów muzycznych zostanie umieszczona na stronie internetowej 

www.janowlubelski.pl.   

7. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami. 

8. Zwycięzcy będą mieli możliwość publicznego zaprezentowania swych utworów 

muzycznych w dniu wręczenia nagród, tj. 15.06.2014 roku. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu „EkoMuzyk”, udziela Organizator, w tym 

przypadku Janowski Ośrodek Kultury, drogą mailową jok_janowl@op.pl, bądź 

telefoniczną pod nr telefonu 15 872 46 77. 

Osobą odpowiedzialną po stronie Organizatora jest Łukasz Drewniak – Dyrektor 

Janowskiego Ośrodka Kultury. 
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