
 
                        

       

 

 

 

 

                       

                   Zarząd  Oddziału  Międzyszkolnego 

      Polskiego  Towarzystwa  Schronisk  Młodzieżowych  

                                w  Zgorzelcu, 

    jako główny organizator, zaprasza dnia 30 marca 2019 r. 

                                            na 

XXX   JUBILEUSZOWY   REGIONALNY   PRZEGLĄD  

PIOSENKI   TURYSTYCZNEJ   I   EKOLOGICZNEJ 
         Szkolnych  Kół  Krajoznawczo-Turystycznych  i  Ekologicznych   

 

 

 

Współorganizatorzy: 

- Oddział ,,Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze; 

- Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze. 

Gospodarz Przeglądu: 
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6. 

Pomoc finansowa i organizacyjna: 

- Zarząd Województwa Dolnośląskiego; 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Oddział w Jeleniej Górze; 

- Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego; 

- Gmina Miejska Zgorzelec; 

-  Gmina Zgorzelec; 

- Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z siedz. w Radomierzycach. 

 

Data i miejsce Przeglądu 

Przegląd rozpocznie się 30 marca 2019 r. (sobota) o godz. 9:30
 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

 w  Zgorzelcu, ul. Francuska 6. 
 

                                                                                  REGULAMIN 
 Celem Przeglądu jest popularyzacja piosenki turystycznej i ekologicznej wśród uczniów - członków Szkolnych Kół Krajoznawczo 

– Turystycznych i Ekologicznych (PTSM, PTTK i in.) z województwa dolnośląskiego, poprzez prezentowanie ciekawych tekstów, 

melodii i wykonawstwa.  

 Do udziału w Przeglądzie zapraszamy również młodzież z przygranicznych rejonów Czech i Niemiec Euroregionu Nysa. 

 Do Przeglądu szkoła może zgłosić zespół (od 3 do 8 uczniów) oraz solistę (względnie duet). Solistom (duetom) może towarzyszyć 

akompaniator. 

 Opiekun może brać udział w prezentacji piosenek, jako członek zespołu (liczącego maksymalnie 8 wykonawców)  

 a także jako akompaniator solisty (duetu). 

 Uczestnicy wykonują po dwie piosenki, oparte o teksty własne lub obce (nie więcej niż po 3 zwrotki!), o tematyce turystycznej  

 lub ekologicznej - mile widziane będzie połączenie obu tematów. 

 Organizatorzy zachęcają do prezentowania własnych  tekstów o tematyce regionalnej oraz sugerują, aby przynajmniej jedna  

 z piosenek utrzymana była w klimacie wesołym i rytmicznym.  

 Wykonawcy mogą korzystać z instrumentów muzycznych stosowanych w turystyce pieszej; wyklucza się możliwość korzystania  

 z instrumentów zasilanych elektrycznie, podkładów muzycznych, itp. 

 Jury oceniać będzie dobór tekstów, walory muzyczno–wokalne wykonawców oraz wyraz artystyczny poszczególnych piosenek, 

w trzech kategoriach: 

- szkoły podstawowe, 

- gimnazja, 

- szkoły ponadgimnazjalne, 

z podziałem na zespoły oraz solistów (duety). 

     Organizatorzy planują nagrodzić najlepszych wykonawców w każdej kategorii, a wszystkie SKKT i E otrzymają  

      dyplomy  uczestnictwa. 

 

    Pisemne zgłoszenia prosimy kierować na adres Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,  

   59–900 Zgorzelec, ul. Francuska 6, tel. (fax) 75-7752393 lub na  e-mail: „zgemilkabk1@op.pl” w terminie 

   do 24 marca 2019 r., podając: adres SKKT i E, tytuły piosenek, imienny skład wykonawców  

   oraz  imię i nazwisko opiekuna.  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączności w interpretacji niniejszego regulaminu.  

Dodatkowe informacje: główny organizator - Tadeusz Prawelski , tel. 75-7758540 lub tel. kom. 880-449-051. 
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