
                                                                      

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2023 r. 

20 kwietnia 2023 r. 

KONKURS PIOSENKI „ ZIEMIA i ZDROWIE” 

 

 

 

REGULAMIN  

1. ORGANIZATOR: : Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku  oraz Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku. 

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU: 

Konkurs piosenki „Ziemia i zdrowie” odbędzie się 20.04.2023 r. o godzinie 9:00 w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a 37-200 Przeworsk 

 

3. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY. 

Celem konkursu jest edukacja, ochrona środowiska i zdrowia poprzez przygotowanie i prezentację                

w formie wokalnej wyżej wymienionych zagadnień.  

Tematyka powinna odnosić się do tegorocznego hasła Światowego Dnia Ziemi – „Zainwestuj w naszą 

planetę” oraz Światowego Dnia Zdrowia – „Zdrowie dla wszystkich”.  

 

4. ZASIĘG KONKURSU. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, z terenu  powiatu przeworskiego w czterech kategoriach 

wiekowych: 

I - dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-II szkoły podstawowej 

II - uczniowie szkół podstawowych - klasy III-V 

III - uczniowie szkół podstawowych - klasy VI-VIII 

IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 



5. ZASADY UDZIAŁU I PRZEPROWADZANIA KONKURSU. Uczestnicy przygotowują utwory wokalno-

muzyczne o tematyce zgodnej z Regulaminem (pkt.3). Zgłoszenie udziału na karcie zgłoszenia oraz 

oświadczenia należy przesłać do dnia 7.04.2023 r. na  adres e-mail: mwalawender.mok@gmail.com  

 

ZASADY UDZIAŁU: 

 

 - uczestnik lub duet przygotowuje jeden utwór, który zostanie zaprezentowany na scenie 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku, 

- duet dotyczy dwóch osób, 

- tekst i muzyka utworu może być własny lub zapożyczony, 

- podkład muzyczny przygotowany na nośniku (płyta CD lub pendrive), należy dostarczyć  przed 

występem, w dniu konkursu akustykowi (20.04.2023 r.), 

- warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia oraz oświadczenia. Jest to jednoznaczne                         

z wprowadzaniem do pamięci komputera i nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie                      

i bezterminową prezentację wizerunku uczestników (na stronie www.mok.przeworsk.um.gov.pl,                    

w portalu społecznościowym facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku),  

- przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia konkursowego jest równoznaczne z pełną akceptacją 

regulaminu konkursu 

- laureatów konkursu wyłoni powołane Jury w dniu 20.04.2023 r. podczas prezentacji uczestników na 

scenie MOK w Przeworsku.  

6. DODATKOWE INFORMACJE uzyskać można pod numerem telefonu (16) 648 79 11  wew. 21  

 p. Marcin Walawender - MOK/ lub pisząc na adres: mwalawender.mok@gmail.com lub  

(16) 648 79 01 wew. 14 /p. Justyna Kałamarz – PSSE Przeworsk/ lub e- mail: 

justyna.kalamarz@sanepid.gov.pl 
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