REGULAMIN
VI EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ – CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ”
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa
im. ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 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.
• Rozwijanie postaw patriotycznych i chrześcijańskich.
2. Zasady uczestnictwa:
 Warunkiem udziału w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie szkoły
do 10 maja 2019r. do sekretariatu SP w Sarzynie lub na adres mailowy konkursu:
sarzyna.ekologiczny@gmail.com
 Wszystkie prace wykonywane są indywidualnie.
 Termin składania prac upływa z dniem 28 maja 2019 r.
 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 12 czerwca 2019 r.
 Wyniki dostępne będą również na stronie internetowej szkoły: www.gsasarzyna.pl
po 20.06.2019 r.
 Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela –
opiekuna (Załacznik nr 1) oraz oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów na wykorzystanie
wizerunku (Załacznik nr 2).
 Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:
I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
II – uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych,
III – uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych, III gimnazjum.
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3. Tematyka prac:
I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych
Plakat format A3 (297mm x 420mm) wykonany dowolną techniką.

1) Szanuję przyrodę jak święty Franciszek .
II – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Prace przestrzenne wykonany dowolną techniką.

1) Ratuję zagrożone gatunki, czyli moja Arka Noego.
Uwagi do makiety i pracy :
 Imię, nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, tytuł
pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
zapisujemy na odwrocie makiety /pracy.
Makieta wykonana na podstawce formatu A2
(494mm x 420mm),
- głębokość / wysokość do 30 cm,
- forma przestrzenna z wykorzystaniem surowców wtórnych,
- praca wykonana samodzielnie .

III – uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej III gimnazjum
prezentacja multimedialna w programie Power Point zapisana na CD

1) Chrześcijańska postawa wobec środowiska naturalnego.
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: 10 + slajd tytułowy i slajd z bibliografią,
 Slajd tytułowy prezentacji zawiera tylko temat pracy, nie może zawierać danych osobowych.
 Ostatni slajd zawiera bibliografię (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.
 Ocenie podlegać będzie: zawartość merytoryczna zgodna z tematem, zwięzłość (krótkie zdania
równoważniki zdań), czytelność (wielkość czcionki, układ, tempo wyświetlania, estetyka(kolor, grafika,
animacje, dźwięk, film), staranność, innowacyjność (praca przyciągająca uwagę, pomysłowa,
niekonwencjonalna).
4. Zasady ogólne
 Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie prace w każdej kategorii wiekowej - wybrane
przez macierzystą szkołę i dostarczone do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Sarzynie.
 W prezentowanych pracach ocena będzie uwzględniać: dobór tematu, przedstawienie tematu
w oryginalnej formie, różnorodność zastosowanych technik / materiałów / źródeł.
 Prace nie spełniające wymogów co do formy i techniki nie będą brały udziału w konkursie.
 W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 pierwsze miejsca z atrakcyjnymi nagrodami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac bez zgody autora.
Przystępujący do konkursu akceptują postanowienia regulaminu.

DYREKTOR SZKOŁY
Monika Milo

ORGANIZATORZY:
Agnieszka Dużak
Joanna Madej
Renata Słomiany
Małgorzata Szymula
Ks. Maciej Ruszel
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Załącznik nr 1–Opis pracy konkursu ekologicznego „Ziemię mamy tylko jedną – chrońmy naszą planetę”.

TYTUŁ PRACY
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
KLASA
KATEGORIA WIEKOWA
NAZWA SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA OPIEKUNA

Załącznik nr 2- Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………..……
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa szkoły)

w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Ziemię mamy tylko jedną- chrońmy naszą planetę”.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki
zarejestrowany podczas realizacji gminnego konkursu ekologicznego „Ziemię mamy tylko jedną- chrońmy
naszą planetę" w mediach, Internecie, prasie lokalnej, telewizji, gazetkach szkolnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany
tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową
w Sarzynie.

………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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