
Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU WOKALNEGO EKO-SONG  

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE WOKALNYM– EKO SONG

1. Dane uczestnika Imię i nazwisko*)  Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, Szkoła, klasa

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

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie przez

Organizatora z siedzibą w Ozimku, Wyzwolenia 37 (w ramach Konkursu „Eko-wybieg”) 
wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki*:

…………………………………………………….......................................................................
(imię i nazwisko) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach konkursu. 
Niniejsza zgoda:

  nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie, 
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, telewizji, Internecie,
  dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach 
promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń itp.),
  dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 
celu promocję konkursu lub promocję działalności Organizatora jednak wyłącznie w kontekście 
konkursu. Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym 
wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. 
podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego 
syna/córki*, na potrzeby jak w oświadczeniu. 
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności 
do czynności prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie/Oświadczam, że niniejsze 
oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.

 …......................................................................................... (data i czytelny podpis) 



ekologicznego 

„Konkurs Wokalny „Eko song”

Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Akces wraz ze Szkołą Podstawową w Krasiejowie
2.

Konkurs -zadanie publicznego
Samorządu Województwa Opolskiego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WO 2014-2020 realizowane jest w ramach działań
edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,  

3.
 EKO – SONG” to konkurs piosenki o tematyce ekologicznej

4. 
Cele 

 
Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieżyy poprzez 

kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki odpadów, 
 

Promocja odpowiednich postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej 
5

Oczekiwane rezultaty 
 

Promocja selektywnej zbiórki odpadów, świadomych zakupów, 
 

Zainteresowanie lokalnej opinii społecznej i środków masowego przekazu ideą 
selektywnej zbiórki odpadów i jej promotorami. 

6
Przedmiot 

Przedstawienie w formie piosenki treści związanych 
z recyklingiem, zbiórką selektywną 

odpadów opakowaniowych,  a
także ochroną środowiska, 

ekologią, itp. 

7.
Cele konkursu:

a)
propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b)
popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu,

c)
poszerzanie świadomości ochrony środowiska,

1.



Do udziału zapraszamy solistów, uczniów klas 1-8 szkoł Gminy Ozimek
8

Miejsce i termin zgłoszenia uczestnictwa

Kartę uczestnictwa z oświadczeniem, oraz nagraniem wykonania piosenki należy wysłać mailem
spkrasiejowpromocja@gmail.com ,  

do 26.09.2022

Deklaracje złożone po terminie zostaną odrzucone.
9

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 Konkurs przebiega dwuetapowo: 
 

Pierwszy etap to ocena nadesłanych nagrań. Zakończy się wyłonieniem 
laureatów i zaproszeniem ich do drugiego etapu. 

Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu otrzymają zainteresowani. 
 

Dugi etap to finał, prezentacja piosenek na I Eko Festiwalu 
 podczas którego ogłoszone zostaną  wyniki konkursu oraz przyznane nagrody a laureaci

zaprezentują  piosenki. 
 Każdy uczestnik/uczestnicy mogą przedstawić tylko jeden utwór. 

Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: 
 

zgodność z przedmiotem konkursu 
 

prezentacja, aranżacja, interpretacja, przekaz 
 

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas EkoFestiwalu w dniu 29 września na terenie  Szkoły
Podstawowej w Krasiejowie

ZAPRASZAMY


