
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I RELIGIJNEJ „EKOSONG 2017”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs realizowany jest w ramach Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Religijnej „EKOSONG”, który odbędzie 

się 3 czerwca 2017 r.
2. Głównym organizatorami są:

o FRANCISZKANIE z Panewnik.
           ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, 
o Grupa DAD PRODUCTION

ul. Zagrody 21/1, 40-729 Katowice.
3. Niemniejszy regulamin, określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad 

jego przygotowaniem i przeprowadzeniem.

§2. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane będą do 26 maja 2017 r. (termin

ostateczny). Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres : ekosongfestiwal@gmail.com  lub 

osobiście dostarczyć na furtę klasztorną w Katowicach- Panewnikach.
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przy pomocy kart zgłoszeniowych ( karta znajduje się w dodatku)
3. Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem zostały umieszczone na stronie www. ekosong.panewniki.pl . Można je

otrzymać także na furcie klasztornej lub pisząc na adres ekosongfestiwal@gmail.com  
4. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prawidłowy przebieg konkursu jest br. Jozafat Kik OFM. 

 
§3. Przebieg konkursu:

1. Konkurs składa się :
o przesłania zgłoszeń do dnia 26 maja 2016 r.
o wyłonienia sześciu zespołów/ solistów na podstawie przesłanych nagrań i poinformowanie ich do dnia  

28 maja 2017r
2. Wyłoniona grupa sześciu zespołów/ solistów wystąpi podczas Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Religijnej 

„Ekosong” dnia 3 czerwca 2017 r. , na scenie festiwalowej, która znajduje się na kalwarii panewnickiej, przy 

klasztorze Braci Mniejszych ( ul. Panewnicka 76, 40 – 760 Katowice)
3. Specjalne jury wyłoni trójkę laureatów, którzy otrzymają nagrody, a zwycięzca otrzyma dodatkowo statuetkę       

„ Przebieton”.

§4. Cel konkursu:

1. rozbudzenie aktywności muzycznej,
2. promowanie piosenki o tematyce ekologicznej i religijnej,
3. rozwijanie wiedzy ekologicznej po przez edukację muzyczną oraz rozbudzenie wiary chrześcijańskiej,
4. wyłonienie talentów muzycznych,

§5. Warunki oraz zasady udziału.



1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, nie ma ograniczeń wiekowych.
2. Każdy uczestnik zgłasza dwie piosenki o tematyce ekologicznej, bądź religijnej. Długość jednej piosenki nie 

może przekraczać 4 minut.
3. Warunki zgłoszenia i wybór finalistów.

- uczestnik drogą mailową lub pocztową, musi przesłać:
o kartę zgłoszeniową,
o oraz dwa nagrania w formacie mp3 lub video w swoim wykonaniu dwóch utworów spełniających 

powyższe wymagania,
o na podstawie tych nagrań zostanie wyłoniona szóstka finalistów, którzy 3 czerwca 2017 r. zaśpiewają 

na ekosongowej scenie i będą walczyć o  statuetkę „Przebieton”.
4. Wyłoniona szóstka musi przesłać podkłady muzyczne (jeżeli potrzebuje)  droga mailową do 1 czerwca 2017r.
5. Zgłoszenia dostarczone po terminie (obowiązuje data wysłania zgłoszenia), lub z innych przyczyn naruszające 

warunki niniejszego regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo 

do usunięcia takiego zgłoszenia, a uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
6. Niepełnoletni uczestnik konkursu obowiązkowo przyjeżdża z rodzicem, lub prawnym opiekunem.
7. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby 

konkursu. W przeciwnym wypadku nastąpi dyskwalifikacja uczestnika konkursu.
8. Każdy uczestnik przez przystąpienie do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
9. Organizator zapewnia nagłośnienie, oraz urządzenia odtwarzające.
10. Organizator nie refunduje kosztów przejazdu uczestników przeglądu.

§6.Kryteria oceny i werdykt komisji konkursowej.

1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych, oraz wyłoni zwycięzców. 
2. Jury oceniać będzie:

o dobór repertuaru,
o warunki wokalne,
o dykcję,
o propagowanie w treści piosenki tematyki ekologicznej i religijnej,
o interpretacje i ogólny wyraz artystyczny,

§7. Nagrody.

1. Wybrana szóstka otrzyma pamiątkowe nagrody.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody specjalne.
3. Nagrody zostaną wręczone podczas Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Religijnej „EKOSOG 2017” dnia 3 

czerwca 2017r.

§8. Organizator konkursu zastrzega prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu, zmiana czasu trwania 

konkursu, warunki udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń losowych.


