REGULAMIN
KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ – CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ”
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół w Sarzynie
37-310 Nowa Sarzyna , Sarzyna 1265
Tel. 17 2413 859
1. Cele konkursu:
•
•
•
•

Ukazanie dzieciom i młodzieży, czym jest ekologia.
Propagowania ekologicznego stylu życia.
Uczenie dbałości o otoczenie, w którym żyjemy na co dzień.
Rozwijanie uzdolnień twórczych oraz wykorzystywanie technik
informatycznych.

2. Zasady uczestnictwa:
•
•
•

•

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły telefonicznie
do 4 kwietnia 2016 r.
Termin składania prac upływa z dniem 22 kwietnia 2016 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 25 maja 2016 r.
Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:
I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
II – uczniowie klas IV- do VI szkół podstawowych,
III – uczniowie klas I – III gimnazjum.
3. Tematyka prac:
I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych
plakat format A2, dowolną techniką plastyczną
1) Pingwiny z Madagaskaru - akcja pod kryptonimem „Na ratunek Ziemi”;
2) Smerfne sprzątanie świata;
3) Planeta króla Juliana zawsze zadbana.
II – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
makieta format A3
1) Ekologicznie czyste miasto
2) Ekologiczny pojazd

III – uczniowie klas I – III gimnazjum
prezentacja multimedialna w programie Power Point zapisana na CD
1) Formy ochrony przyrody w naszej okolicy;
2) Ekologiczne sposoby produkcji energii w Polsce;
3) Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku liderem w segregacji odpadów.
Uwagi do prezentacji:
• Imię, nazwisko autora prezentacji, nazwę szkoły, klasę, tytuł prezentacji
oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna zapisujemy na płycie
i opakowaniu płyty.
• Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię.
• Wymagana ilość slajdów: 13 – 15.
• Slajd tytułowy prezentacji zawiera tylko temat pracy, nie może zawierać
danych osobowych.
• Ostatni slajd zawiera biografię (wykaz dokumentów źródłowych).
• Nośniki z prezentacji nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury
konkursowej.
• Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeżeli
nośnik jest uszkodzony.
4. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie prace w każdej kategorii
wiekowej - wybrane przez macierzystą szkołę i dostarczone do sekretariatu
Zespołu Szkół w Sarzynie.
W prezentowanych pracach ocena będzie uwzględniać:
- dobór tematu,
- przedstawienie tematu w oryginalnej formie,
- różnorodność zastosowanych technik / materiałów / źródeł.

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 pierwsze miejsca
z atrakcyjnymi nagrodami.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac bez zgody autora.
Przystępujący do konkursu akceptują postanowienia regulaminu.

