REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„CZYSTE POWIETRZE = ZDROWIE”

Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy i Liga Ochrony Przyrody Okręg
w Bydgoszczy zapraszają do udziału w Miejskim Konkursie Ekologicznym
„CZYSTE POWIETRZE = ZDROWIE”
realizowanym w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego.
I Cele konkursu:





ukazanie zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza oraz ich negatywnego wpływu
na zdrowie ludzi,
kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego naszego miasta,
zachęcenie do działań na rzecz podniesienia czystości środowiska naszego miasta i poprawy
zdrowia jego mieszkańców,
popularyzowanie wiedzy ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

II Adresaci konkursu:
uczniowie klas V – VII szkół podstawowych.

III Zakres tematyczny konkursu:




zagrożenia środowiska wynikające m.in. ze spalania odpadów (w domowych piecach, na
działkach, itp.), wyboru złej jakości paliwa, z korzystania komunikacji miejskiej,
niesegregowania odpadów;
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka,
propozycje rozwiązań problemów wynikających z wyżej podanych zagrożeń.

IV Forma i przebieg konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I
Uczniowie wykonują broszury edukacyjno – informacyjne o podanej
w punkcie III. niniejszego regulaminu tematyce (broszura w postaci kartki
formatu A4 złożonej na pół). Na pierwszej stronie powinien znajdować się
tytuł konkursu: „Czyste powietrze = zdrowie”. Na ostatniej stronie winny
znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły oraz
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy. Strony powinny być
zapełnione tekstem, rysunkami, zdjęciami, wg uznania autora broszury.
Powielone przez szkołę broszury mogą posłużyć jako materiał
propagandowy przeznaczony dla lokalnej społeczności.

Etap II
Szkoła przesyła oryginały wybranych prac na adres SP 63 (organizator nie
ogranicza ilości prac):
Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Goszczyńskiego 3
85 – 134 Bydgoszcz
z dopiskiem: konkurs „Czyste powietrze = zdrowie"
Komisja konkursowa (nauczyciele SP 63 i przedstawiciele LOP) wybierze
najlepsze prace, których autorzy przystąpią do finału.
Etap III
Finał konkursu w Szkole Podstawowej nr 63 – prezentacje multimedialne
finalistów na podstawie wykonanych broszur (prezentacje PowerPoint
trwające około 3 minut).
V Terminy związane z konkursem:




przesłanie broszur do SP 63 – do 10 września 2017 r.
wybór prac i informacja zwrotna do szkół do 15 września 2017 r.
finał konkursu – do 10 października 2017 r. (dokładny termin zostanie podany
we wrześniu).

VI Warunki udziału w konkursie.



Prace konkursowe winny być pracami oryginalnymi. Kopiowanie prac innych autorów jest
niedopuszczalne. Za przestrzeganie tego warunku odpowiada opiekun pracy.
Opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie podpisują oświadczenie
o wyrażeniu zgody na publikację danych osobowych i wizerunku swojego dziecka na
stronach internetowych organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach
dotyczących niniejszego konkursu. (załącznik do regulaminu)

E- mail:
spnr63@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Załącznik

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka)
………………………………………………………………………………………
w Miejskim Konkursie Ekologicznym „CZYSTE POWIETRZE = ZDROWIE”,
jak również na publikację danych osobowych i wizerunku dziecka – uczestnika
konkursu na stronach internetowych organizatorów konkursu, fundatorów nagród
oraz w publikacjach dotyczących konkursu.

……………………………..............................
data i podpis opiekuna prawnego

