
 
 

 
 

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM FESTIWALU LEŚNEJ PIOSENKI 
 

„W poszukiwaniu ciszy…” 
 
CELE 
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych w ramach popularyzacji idei 

ochrony środowiska. 
2. Wskazanie dzieciom, uczniom i ich bliskim negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i 

stan środowiska naturalnego oraz integracja społeczności wokół działań na rzecz 
poszanowania jego zasobów. 

3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz 
umożliwienie prezentacji ich dorobku artystycznego. 

4. Integracja środowiska lokalnego w zakresie dbania o dobro wspólne – środowisko 
przyrodnicze. 

 
 
ORGANIZATOR 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu 
 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
1. Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej WMODN w Elblągu 
2. Nadleśnictwo Elbląg  
3. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej  
4. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” 
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu 

 
 
UCZESTNICY 
Przedszkolaki i uczniowie klas I – III szkół podstawowych z terenu Elbląga oraz 
okolicznych miejscowości położonych na Wysoczyźnie Elbląskiej, Mierzei Wiślanej i 
Żuławach - tereny Nadleśnictwa Elbląg.  
 
ZASADY UDZIAŁU W FESTIWALU LEŚNEJ PIOSENKI 
1. W konkursie biorą udział solistki, soliści, zespoły wokalne i wokalno – 

instrumentalne – jeden z przedszkola, szkoły. 
2. Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o tematyce przyrodniczej (leśnej, 

ekologicznej).  
3. Prezentacja nie może przekraczać 5 minut. 
4. O udziale w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Kolejność występów podana zostanie przez organizatorów na stronie www Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu (www.osw2elblag.szkolnastrona.pl) 3 dni 
przez wydarzeniem. 



6. Podkłady muzyczne, z których korzystać będą uczestnicy powinny być nagrane         
na płycie CD lub pendrive w wysokiej jakości.  

7. Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać na karcie zgłoszenia 
(załącznik) i przesłać na mail asiadreger@wp.pl Zgłoszenie równoznaczne jest ze 
zgodą na przetwarzanie i publikację danych osobowych, zgodę na 
rozpowszechnianie wizerunku, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 
konkursu. 

8. Celem sprawnej organizacji wskazane jest przesłanie podkładu muzycznego wraz           
z kartą zgłoszenia na podany adres e –mail (MP3 lub CD - Audio).  

9. Wszystkie sprawy nie objęte regulaminem podlegają konsultacji z opiekunami 
Festiwalu. 

 
 
NAGRODY 
Każdy uczestnik otrzyma nagrodę.  
Fundatorzy: Nadleśnictwo Elbląg, Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” oraz Park 
Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej WMODN 
w Elblągu. 
 
 
MIEJSCE PREZENTACJI 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu ul. Traugutta 91, Sala koncertowa 
 
 
TRMINARZ  
1. Ogłoszenie: 19.03.2019 r. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa do 20.05.2019 r. 
3. Festiwal: 04.06.2019 r. godz. 9.00 - 12.30 
 
 
OPIEKUNOWIE FESTIWALU 
Joanna Dreger - tel. 500 100 775 asiadreger@wp.pl 
Marzena Żachowska - tel. 506 358 308 
Anna Sękowska – tel.  502081136 
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załącznik 

 
KARTA UCZESTNICTWA W FESTIWALU LEŚNEJ PIOSENKI 

 

„W poszukiwaniu ciszy…” 
 

                                                     
Nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy: 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
Imię i nazwisko instruktora  zespołu, e-mail, telefon kontaktowy (komórkowy): 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
Po zapoznaniu się z regulaminem Festiwalu Piosenki „W poszukiwaniu ciszy…”, 
zgłaszam udział następującego uczestnika 
 
Nazwa zespołu/ imię i nazwisko solisty: 
 
........................................................................................................................................................................................ 
 
Przygotowany utwór (tytuł, autor tekstu, kompozytor): 
 
tytuł:…………………………………………………………………………. 
autor tekstu:……………………………………………………………… 
kompozytor:……………………………………………………………… 
 
Czas trwania prezentacji: 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
Rodzaj akompaniamentu (ew. skład zespołu): 
 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
Potrzeby techniczne: 
 
........................................................................................................................................................................................ 
 
Informacja o działalności artystycznej zespołu/solisty (koniecznie!!!): 
 
.......................................................................................................................................................................... ..............
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 
..........................................              ..................................... 
 miejscowość, data           podpis nauczyciela 


