
 

Edukacja Ekologiczna  

 
Zasady konkursów ekologicznych dla dzieci 

 i młodzieży realizowanych w roku 2015 na terenie 

 27 gmin CZG R-XXI 



 I. Propozycja  dla młodszych dzieci.     

 

 

 

„Coś z niczego - 

czyli drugie 

życie odpadów”, 
 

 

 Celem konkursu jest 

propagowanie wiedzy dotyczącej 

możliwości powtórnego 

wykorzystania odpadów. 

 

Promowanie idei, możliwości 

 i prostoty recyklingu. 

Pobudzanie kreatywnego 

myślenia, które może stać się 

pomysłem na oszczędność. 

 

Termin realizacji konkursu  

Marzec –czerwiec 2015 r. 
 



Regulamin konkursu: 

Ogólne zasady i terminarz konkursu 

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w II kategoriach  wiekowych tj:   

I kategoria wiekowa (klasy 0-III) 

II kategoria wiekowa (klasy IV-VI)  

polega na wykonaniu pracy, zgodnej z celami i tematyką Konkursu. 

4. Prace, zabezpieczone odpowiednio przed uszkodzeniem, należy nadesłać pocztą do siedziby Celowego 

Związku Gmin R-XXI Słajsino 30,  72-200 Nowogard w nieprzekraczalnym terminie do ………………. 2015r. 

decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby organizatora. 

5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Celowy Związek Gmin R-XXI   konkursu. 

6. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, nadesłane po terminie, o którym mowa 

powyżej, wykonane niesamodzielnie przez uczestników Konkursu, pozbawione opisu lub opisane 

nieczytelnie nie będą oceniane. 

7. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się do dnia………………..   

O terminie i miejscu podsumowania Konkursu, jego uczestnicy zostaną powiadomieni przez Związek                    

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

8. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Celowego Związku 

Gmin R-XXI tj: www.czg.nowogard.pl : 

9. Złożone prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania złożonych prac w materiałach informacyjnych dotyczących 

konkursu, do realizacji programów edukacyjnych, w wydawanych publikacjach oraz organizowanych 

wystawach. 

 

 
 



IV. Wymagania pracy konkursowej 

1. Prace konkursowe dla wszystkich kategorii wiekowych muszą dotyczyć 

tematyki związanej z zaproponowaniem innowacyjnego pomysłu na „Coś                  

z niczego-czyli drugiego życia odpadów” ujęcia pomysłu, który w interesujący 

sposób zaproponuje ciekawe i użyteczne rozwiązanie wykorzystania przedmiotu, 

który dla jednych stanowi rzecz bezwartościową - odpad, a dla innych jest 

źródłem inspiracji w ponownym wykorzystaniu surowca . 

2. Prace powinny mieć format przestrzenny i mogą być wykonane dowolną 

techniką. Mogą też stanowić połączenie różnych technik. 

3. Wymiary gabarytowe prac nie powinny przekraczać: wysokość – 50 cm, 

długość – 50 cm, szerokość –50 cm. 

4. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jedną 

osobę. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe. 

6. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie lub dołączając trwale                

z nią spiętą kartkę z informacją podając: 

Tytuł pracy - Nazwa przedmiotu, który powstał w wyniku wtórnego użycia odpadu, 

Imię i nazwisko autora, adres szkoły  

Kategorię wiekową (I lub II grupa), 

Tel. kontaktowy, e-mail do opiekuna szkolnego ,wychowawcy.  



 

V. Ocena prac 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu                              

w minimum  3  -osobowym składzie. 

2. W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi: 

a. zgodność z tematem konkursu, 

b. oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania, 

c. kompozycja i walory artystyczne, 

d. poziom merytoryczny pracy. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 

VI. Nagrody 

1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi we wszystkich kategoriach 

wiekowych. 

2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 

wiekowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień                

     i nagród specjalnych. 

4. Dla laureatów Konkursu przewidziano również dyplomy. 

6. Zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej mogą być opublikowane w prasie regionalnej. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Dane 

osobowe uczestników Konkursu oraz ich opiekunów będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wywiązania się z organizatora z jego zobowiązań przy przeprowadzaniu Konkursu.  

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę 

na podanie do publicznej wiadomości jego nazwiska jako autora pracy. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie                            

z usług których korzystać będą uczestnicy. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za 

działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów                          

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator : Monika Olechnowicz-Krakowska 

tel: 0915791923 lub czg@nowogard.pl  



II.Propozycja dla młodzieży 

 

  

„Segregacja 

odpadów  

w obiektywie” 

       Promowanie zasady segregowania 

odpadów oraz sposoby postępowania                         

z odpadami niebezpiecznymi, a także rola 

recyklingu. 

              Upowszechnianie idei segregowania 

odpadów komunalnych, a przez to kształtowanie 

wśród lokalnej społeczności świadomych 

postaw proekologicznych. 

           Kształtowanie wzajemnych stosunków 

człowieka i przyrody, sposobów ograniczania 

odpadów oraz wprowadzania ekologicznego 

stylu życia. 

Rozwijanie zdolności i talentów fotograficznych 

wśród młodzieży 

 

Termin realizacji konkursu  

Kwiecień- wrzesień 2015 r.. 



Regulamin konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów  oraz szkól ponad gimnazjalnych                         

z terenu 27– członków Związku i polega na wykonaniu pracy, zgodnej z celami i tematyką 

Konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli 

Organizatora oraz członków Komisji Konkursowej. 

3. Prace, należy nadesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres dostarczyć osobiście do 

Biura Związku, w nieprzekraczalnym terminie do ………… 

4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. 

5. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, nadesłane po terminie, o którym 

mowa powyżej, wykonane niesamodzielnie przez uczestników Konkursu, pozbawione opisu lub 

opisane nieczytelnie nie będą oceniane. 

6. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się do terminie                           

i miejscu podsumowania Konkursu, jego uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora:  

8. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania złożonych prac w 

materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, do realizacji programów edukacyjnych,                   

w wydawanych publikacjach oraz organizowanych wystawach. 



Wymagania pracy konkursowej 

1. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki związanej z ochroną 

środowiska, w tym wyłącznie z pozytywnym wpływem selektywnej zbiórki 

odpadów na najbliższe otoczenie uczestnika. 

2. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące: 

wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie                                             

w wersji cyfrowej. 

Organizator oczekuje zdjęć kolorowych, czarno białych, panoramicznych, 

pejzaży, dużych zbliżeń, innych. Dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym 

aparatem fotograficznym, bez modyfikacji. 

3. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jedną 

osobę. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe. 

5. Każdą pracę należy odpowiednio opisać w treści korespondencji (maila) 

podając: 

Nazwę i adres szkoły, 

Tytuł zdjęcia (ewentualnie krótki opis) – który w sposób najtrafniejszy opisuje 

intencje autora, 

Imię i nazwisko autora, 

Klasę, wiek autora, 

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna lub rodziców albo opiekunów prawnych 

autora pracy, 

Tel. kontaktowy, e-mail do opiekuna autora pracy. 



III.Propozycja dla wszystkich grup wiekowych  

„Zbierając minusy  

Zyskujesz plusy” 
Celem konkursu jest pro-ekologiczna edukacja młodzieży 

oraz zbiórka baterii i akumulatorów. 

 Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych 

nawyków poprzez działania praktyczne, oraz uświadomienie 

im zagrożeń, wynikających   z nieprawidłowego postępowania 

z odpadami niebezpiecznymi, konkurs  ma charakter 

długofalowy, Termin realizacji konkursu 

Rok szkolny 2015/2016 

 

 



Regulamin konkursu: 

 
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych  na terenie działania Celowego Związku Gmin R-XXI. W 

trakcie trwania konkursu uczniowie zbierają zużyte baterie i zużyte akumulatory przenośne.                          

O zwycięstwie decydować będzie waga zebranych zużytych baterii i akumulatorów w przeliczeniu na 

liczbę uczniów w danej placówce, a także waga zebranych zużytych baterii i akumulatorów indywidualnie 

przez klasę, grupę lub ucznia. Konkurs trwać będzie od ……………..Organizator przewiduje atrakcyjne 

nagrody dla szkół, klas, nauczycieli  oraz uczniów.  

W kategorii szkół, uczestnikom którzy zbiorą największa ilość (kg) baterii w przeliczeniu na jednego 

ucznia, przyznane zostaną nagrody: 

I miejsce-   2500 zł 

II miejsce-  1500 zł 

III miejsce- 1000 zł 

 

Dla ucznia, który w danej kategorii placówek zbierze najwięcej zużytych baterii i akumulatorów przyznana 

zostanie nagroda rzeczowa do kwoty 500 zł. A najlepsza klasa/ grupa otrzyma nagrody rzeczowe do 1000 

zł.  

Baterie będą zbierane z placówek oświatowych  po uprzednim tel. zawiadomieniu o konieczności 

opróżnienia pojemnika.  

 

 

 



Eko- Warsztaty  
 Serdecznie zapraszamy szkoły i przedszkola z terenu Celowego Związku Gmin na warsztaty Ekologiczne w Regionalnym Zakładzie 

Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. 

 W Eko-Lekcjach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież szkolna pod kierunkiem nauczyciela, chcące 
poszerzyć swoją wiedzę na temat racjonalnej gospodarki odpadami i poznać jej wpływ na otaczające środowisko. 

 

 Ze względów organizacyjno-technicznych w jednej Eko Lekcji może wziąć udział maksymalnie 30 osób 

 Czas trwania jednej Eko-Lekcji do 60 minut 

 udział w Eko-Lekcjach jest bezpłatny. 

 

 Dojazd na Eko-Lekcje pozostaje we własnym zakresie Placówki                                                                                                                                                    
(w uzasadnionych sytuacjach Istnieje możliwość dofinasowania transportu). 

 Uczestnictwo w Eko-Lekcjach należy zgłosić wypełniając Kartę Zgłoszenia po                                                                                                          
uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu - tel. 915791923, Monika Olechnowicz-Krakowska 

 Kartę zgłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej karta zgłoszenia                                                                                                                                       
i po wypełnieniu przesłać do biura Celowego Związku Gmin R-XXI                                                                                                                                  
Słajsino 30, lub na adres mailowy czg@nowogard.pl 

 

 W programie min. 

 •prezentacja filmu edukacyjnego 

 •pogadanka dot. segregacji odpadów, 

 •zajęcia praktyczne min.: gry edukacyjne, kolorowanki, puzzle, łamigłówki 

 •zwiedzanie RZGO 

 •poczęstunek 

 

 Dzieci podczas warsztatów zdobywają wiedzę z zakresu ekologii,                                                                                                                                          
ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki odpadami – prawidłowej segregacji odpadów. 

 Bardzo prosimy o zgłaszanie się placówek wraz z ustalaniem dnia oraz godzin przyjazdu. 

 Preferowane są przyjazdy godzinach od 9.00 do 13.00 

 





Dziękuję za uwagę  
Monika Olechnowicz-Krakowska 

Główny specjalista d.s. edukacji i promocji 

 


