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REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2015 ROK
organizowanego w ramach Edukacyjnej Kampanii Ekologicznej
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy Alwernia, Pan Tomasz Siemek.
2. Konkurs organizowany jest w ramach Kampanii Edukacyjnej propagującej segregację
odpadów na terenie Gminy Alwernia.
3. Konkurs rozpoczyna się 3-go czerwca 2015 r. i trwać będzie do 15 czerwca 2015r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca 2015 r.
5. Konkurs będzie odbywał się w V kategoriach wiekowych:
a) Dla przedszkolaków w wieku od 3-4 lat - Konkurs na pracę plastyczną pt." Wszystkie
mądre dzieci segregują śmieci".
b) Dla przedszkolaków w wieku od 5-6 lat - Konkurs na pracę plastyczną pt." Wszystkie
mądre dzieci segregują śmieci".
c) Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, konkurs plastyczny na najciekawszy
plakat zachęcający do segregowania odpadów.
d) Dla uczniów klas I-III gimnazjum, w dwóch, kategoriach :
Konkurs na pracę plastyczną pt." Nadaj drugie życie odpadom"
(do wykonania pracy należy wykorzystać odpady, które poddawane są segregacji tzn.
kartony po sokach, plastikowe opakowania, puszki, szkło, itp.).
Konkurs na hasło wraz z opracowaniem graficznym, propagujące zakaz palenia
śmieci, które zostanie wykorzystane w Gminnej Kampanii Ekologicznej.
e) Dla uczniów z klas IV-VI
szkoły podstawowej konkurs
wiedzy
ekologicznej. Tematyką konkursu jest segregacja odpadów, procesy ich
zagospodarowania oraz skutki jakie niesie ze sobą nieświadome pozbywanie się
odpadów.
Cele i założenia:
1. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży skutków nieodpowiedniego pozbywania się
odpadów.
3. Zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych.
4. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
5. Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.
6. Edukacja ekologiczna i wychowanie przez sztukę.
Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym:
1. Prace konkursowe należy złożyć do wychowawców klas oraz oddziałów
przedszkolnych do dnia 15-go czerwca 2015 roku, którzy przekażą je Komisji
Konkursowej. Ostateczny termin dostarczenia prac do Komisji Konkursowej upływa
w dniu 16 czerwca 2015r.
2. Konkursowe prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie
osobiście, niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę na
jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia.
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7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do
konkursu.
8. Pozyskane dane osobowe uczestników, wykorzystane będą włącznie do celów
Konkursu.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Warunki uczestnictwa w konkursie wiedzy ekologicznej:
1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie, zgłaszają swoje kandydatury do nauczycieli
przyrody
w terminie do dnia 15 czerwca 2015r..
2. Dyrektorzy Szkół, przekazują zbiorczą listę osób chcących wziąć udział w konkursie
wiedzy ekologicznej do Urzędu Miejskiego w Alwerni (Dziennik Podawczy na I piętrze)
– ostateczny termin złożenia list upływa 16 czerwca 2015 r. do godz. 15 00
3. Konkurs odbywał się będzie w dwóch etapach.:
I etap - test wyboru, złożony z 21 pytań.
II etap – ustne odpowiedzi na trzy pytania zadawane przez członków komisji.
4. Uczestnicy konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w I etapie, zostaną
zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu .
5. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 0 do 3 pkt.
6. Konkurs będzie przeprowadzony w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni ( sala nr. 5 na parterze parter) w dniu 17 czerwca o godz. 1000.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Alwerni www.alwernia.pl poprzez ogłoszenie zawierające: - nazwisko i imię laureata
oraz nazwę szkoły do której uczęszcza.
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
6. Nagrody wręczy laureatom Pan Tomasz Siemek Burmistrz Gminy Alwernia oraz w-ce
Burmistrz Gminy Pani Anna Rajca. Rozdanie nagród będzie miało miejsce w Sali nr. 5
Urzędu Miejskiego w dniu 26 czerwca o godz. 12.00.
7. Nagrodami konkursowymi będą:
a) Dla przedszkolaków:
- za zajęcie I miejsca- tablet dla przedszkolaka,
- za zajęcie II miejsca – hulajnoga,
- za zajecie III miejsca – gra „TWISTER”,
b) Dla uczniów szkół podstawowych w każdej grupie wiekowej oraz gimnazjalistów:
- za zajęcie I miejsca- tablet,
- za zajęcie II miejsca – Mp 4,
- za zajecie III miejsca – słuchawki,
Dodatkowo zwycięzka praca w kategorii „Konkurs na hasło wraz z opracowaniem graficznym, propagujące zakaz
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palenia śmieci”, zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego w naszej Gminie.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni w miesiącu czerwcu 2015 roku oraz na
opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej UM,
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.a lwernia.pl
oraz u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Alwernia.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

