VIII Wschowskie Dni Recyklingu 2013
Termin: 04.10.2013r.
Organizator:
- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.
Cele konkursów:
 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie
muzyki,
 rozwijanie talentów estradowych,
 promowanie dobrych praktyk selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w
rodzinie,
 tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku
poprzez sztukę,
 mobilizacja uczniów do twórczego myślenia o ekologii i recyklingu odpadów,
 doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów i zagrożeń współczesnego świata,
 promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w świetle nowych zmian.

Program Ramowy
12.00 – Oficjalne Otwarcie (Sala widowiskowa CKiR we Wschowie)
12.10 – Festiwal Piosenki Ekologicznej
Ok. 13.30 – podsumowanie VII edycji konkursu „Segreguję –Jestem O.K.” 2012-13 i wręczenie Zielonej
Koszulki Lidera Recyklingu Powiatu Wschowskiego.

Regulamin festiwalu piosenki ekologicznej
1. Treść pracy:
 teksty piosenek powinny być związane z ekologią(preferowane polskie przeboje),
 dopuszcza się wykonanie utworów: a/capella, z akompaniamentem, z podkładem z kasety lub płyty
CD. Organizator prosi o przekazanie najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem festiwalu
potrzebnych podkładów muzycznych z dokładnym opisem,
 czas trwania występu zespołu lub solisty – max 5 minut.
2. Uczestnicy konkursu:
 w konkursie biorą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich,
 szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół i jednego solistę.
3. Warunki uczestnictwa:
 zgłoszenie powinno zawierać opis:
adres i telefon szkoły lub przedszkola, nazwisko opiekuna, imienna lista solistów , nazwę zespołu
(skład zespołu).
4. Kryteria oceny:
 wykonanie piosenki – umiejętności wokalne, walory muzyczne,
 interpretacje muzyczną utworu,
 twórczość własną,
 występy będą oceniane w grupach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i liceum.

5. Terminy:
 festiwal odbędzie się 04.10.2013r. w Sali Widowiskowej CKiR we Wschowie.
 Oceny dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych ze światem
sztuki i recyklingu.
6. Postanowienia końcowe:
 Do każdego uczestnika festiwalu przewidziane są nagrody.
 Zgłoszenia do festiwalu należy kierować na adres:
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
 Informacja telefoniczna 65 540 26 05 wew. 23 lub 693997113
adres e-mail halina.drgas@wschowa.pl
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie festiwalu.
 Zgłoszenie na festiwal uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest po zakończeniu festiwalu.
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 02.10.2013r.

Konkurs „Segreguję - Jestem O.K.”
W dniu 04.10.2013r. na scenie Sali widowiskowej CKiR we Wschowie zostanie podsumowana
VII edycja
konkursu „Segreguję – Jestem O.K. 2012-13” i przyznana „Zielona Koszulka Lidera
Recyklingu Powiatu Wschowskiego”.
Organizator: Spółka Komunalna Sp. z o.o.
Koordynator: Halina Drgas – Członek Zarządu Spółki

