ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Regulamin
Uchylmy Ziemi nieba - Konkursu Piosenki Ekologicznej
Ziemia to nie tylko jena z ośmiu planet. Nie bez powodu wielokrotnie nazywana jest ona
naszą mamą lub mama Gają. Tak, jak każda mama, tak również i ona dba o nas na bardzo wielu
poziomach i każdego dnia. Ziemia to również nasz dom. Miejsce, które daje nam schronienie, żywi
nas, daje tlen, wodę i wiele innych rzeczy, bez których życie byłoby niemożliwe. Otrzymujemy
to wszystko za darmo. A czy zastanawiamy się, co sami dajemy jej w dowód wdzięczności?
Do tego, by mogła ona szczęśliwie egzystować nie potrzebuje wiele. Wystarczy, że nie będziemy jej
zaśmiecać, starać się oszczędzać energię elektryczną i wodę, stosować zasadę recyklingu itd., czyli
zadbamy o tzw. ekohigienę dnia codziennego. Nie wiele to kosztuje wysiłku, a ile daje korzyści, nie
tylko dla planety na jakiej mieszkamy, ale również i dla nas samych. Bo zdrowsza Ziemia
to również zdrowsi my. I pamiętajmy, Ziemia była pierwsza. Później dopiero pojawił się człowiek.
Mama Gaja poradzi sobie bez nas bez problemu. My zaś bez niej niekoniecznie… Właśnie z myślą
o tym, by wspierać postawy ekologiczne w młodym pokoleniu powstał niniejszy konkurs.
1. Organizator:
Stowarzyszenie Drwinka
Współorganizator:
MDK im. K.I. Gałczyńskiego
MLZPiT „Krakowiak”
2. Cele konkursu:
Ò Promowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
Ò Pomoc w kształtowaniu właściwych postaw społecznych (w tym proekologicznych)
wśród najmłodszego pokolenia, poprzez szerzenie takich wartości jak szacunek
do świata przyrody, wrażliwość ekologiczna, dbanie o dobro wspólne (w tym
przyrodnicze) itp.
Ò Wspieranie edukacji ekologicznej i artystycznej dzieci.
3. Uczestnicy:
Ò Dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa.
Adresatami są całe grupy przedszkolne i klasy szkół podstawowych, jak również
soliści.
4. Kategorie:
Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa w następujących
kategoriach wiekowych:
A) Dzieci w wieku przedszkolnym
B) Dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-III)
C) Dzieci ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII)
D) Soliści w wieku szkolnym 7-10
E) Soliści w wieku 11-15

5. Warunki uczestnictwa:
Ò Konkurs adresowany jest do grup z przedszkoli i szkół mieszczących się na terenie
Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa
Ò Przedmiotem prezentacji musi być utwór muzyczny poruszający bezpośrednio
temat związany ze sprzątaniem świata. Tekst piosenki może być autorski, lub
zaczerpnięty z innego źródła. Można również przygotować prezentację z autorskim
tekstem i istniejącym już podkładem muzycznym.
Ò Każdy opiekun grupy za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego
na stronie www.krakowiak.edu.pl, do dnia 30.04.2022 r. przesyła jedną prezentację
utworu o tematyce ekologicznej wykonaną a capella lub z podkładem muzycznym.
Preferowany format filmu wideo to MP4
Ò Nagranie może być zrealizowane za pośrednictwem dowolnego urządzenia,
rejestrującego obraz i dźwięk ( w tym telefonem komórkowym)
Ò Maksymalny czas trwania utworu to 5 minut (prosimy o przestrzeganie ram
czasowych występu).
Ò Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
6. Kryteria oceny:
Ò muzykalność
Ò dobór repertuaru do tematu Konkursu
Ò staranność i technika wykonania
Ò scenografia
Ò kostiumy
Ò twórcza adaptacja utworu
Ò ogólne wrażenie artystyczne

7. Nagrody:
W ramach Konkursu zostanie nagrodzonych trzech najlepszych wykonawców w każdej
kategorii.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki zostaną opublikowane na stronie MLZPiT „Krakowiak” (www.krakowiak.edu.pl) do
dnia 09.05.2022 r.
Rozdanie nagród odbędzie się dnia 11 maja 2022 r. w MDK im. K.I. Gałczyńskiego.
Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

ROZPORZĄDZENIA PRAWNE:
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji
poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Międzyszkolny Ludowy Zespół
Pieśni i Tańca "Krakowiak" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bujaka 15, kod pocztowy 30-611
i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z:

a) akceptacją treści niniejszego regulaminu
b) potwierdzeniem zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą
w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”.

ZAPRASZAMY!!!

