
REGULAMIN II EDYCJI GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„SMOG – ZMIEŃMY TO” 

„Nie od parady segregujemy odpady” - happening 

dla dzieci oddziałów przedszkolnych (6-latki)  

oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych 

 
 

I. Organizatorzy konkursu: 
 

1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Homini et Terrae oraz Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz    
w Rząsce. 
 

II. Cele konkursu: 
 

1. Przybliżenie i uświadomienie dzieciom problemów ekologicznych. 
2. Promowanie działań podejmowanych za rzecz ochrony środowiska. 
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci i uwrażliwienie ich na otaczające środowisko naturalne. 
4. Integracja w ramach grup rówieśniczych. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (6-letnich) oraz uczniów szkół podstawowych 
klas I - III. 

2. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie następuje drogą mailową na adres: sprzaska.sekretariat@gmail.com  
do 15 stycznia 2018 r. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 
 

IV. Etapy konkursu: 
 

 Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i finału gminnego. 
 
 Etap I – eliminacje szkolne 
 

1. Od stycznia 2018 r do kwietnia 2018 roku dzieci oddziałów przedszkolnych (6-letnie) oraz uczniowie 
klas I – III szkół podstawowych wraz z nauczycielami opiekunami biorą udział w happeningu. 
 

 Etap II – finał gminny  
 

1. Do 20 kwietnia 2018 roku nauczyciele opiekunowie przesyłają w formie plakatu zawierającego 5 zdjęć relację     
z krótkim opisem działań happeningowych.  

2. Gminna komisja konkursowa będzie oceniała oryginalność przekazanej relacji z happeningu. 
3. 16 maja 2018 roku Gminna komisja konkursowa spośród przesłanych prac wyłoni finalistów. 

 
 

V. WIELKI FINAŁ 
 

1. Finał odbędzie się 3 czerwca 2018 roku podczas Gminnego Dnia Dziecka na Rynku w Zabierzowie. 
2. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku podczas gminnej konferencji ekologicznej w Urzędzie 
Gminy w Zabierzowie. 
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REGULAMIN II EDYCJI GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„SMOG – ZMIEŃMY TO” 

„Smog czy smok?” - opracowanie i zaprezentowanie krótkiego 

scenariusza przedstawienia, skeczu lub pantomimy 

dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych 

 

 
I. Organizatorzy konkursu: 

 
1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenia Homini et Terrae oraz Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz    
w Rząsce. 

 

II. Cele konkursu: 
 

1. Przybliżenie i uświadomienie młodzieży problemów ekologicznych. 
2. Promowanie działań podejmowanych za rzecz ochrony środowiska. 
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży i uwrażliwienie ich na otaczające środowisko naturalne. 
4. Integracja lokalnej młodzieży. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych. 
2. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie następuje drogą mailową na adres: sprzaska.sekretariat@gmail.com   

do 15 stycznia 2018 roku 
3. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 

 

IV. Etapy konkursu: 
 

 Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i finału gminnego. 
 
 Etap I – eliminacje szkolne 
 

1. Szkolna komisja konkursowa po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do dnia 20 kwietnia 2018 roku przesyła 
listę finalistów do Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce. 

2. Lista finalistów powinna zawierać:  nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, wskazanie formy 
(przedstawienia, skeczu lub pantomimy), imiona i nazwiska uczniów biorących udział we wskazanej formie oraz 
klasy, do których uczniowie ci uczęszczają. 

3. Czas występu nie powinien przekraczać 10 minut. 
 

V. Etap II – finał gminny  
 

1. 16 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce gminna komisja konkursowa wyłoni 
laureatów konkursu spośród zgłoszonych finalistów. 

2. Czas występu nie powinien przekraczać 10 minut. 
3. Gminna komisja konkursowa będzie oceniała występ pod kątem zgodności z tematem konkursu, formę 

przekazu, aranżację i oryginalność występu. 
 

VI. WIELKI FINAŁ 
 
1. Finał odbędzie się 3 czerwca 2018 roku podczas Gminnego Dnia Dziecka na Rynku w Zabierzowie. 
2. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku podczas gminnej konferencji ekologicznej w Urzędzie 
Gminy w Zabierzowie. 
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REGULAMIN II EDYCJI GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„SMOG – ZMIEŃMY TO” 

„Pomagając przyrodzie, pomagamy sobie”- test wiedzy ekologicznej 

dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjum 

 

 

I. Organizatorzy konkursu: 
 

1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Homini et Terrae oraz Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz  
w Rząsce. 

 

II. Cele konkursu: 
 
1. Przybliżenie i uświadomienie młodzieży problemów ekologicznych. 
2. Promowanie działań podejmowanych za rzecz ochrony środowiska. 
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży i uwrażliwienie ich na otaczające środowisko naturalne. 
4. Integracja lokalnej młodzieży. 

 
 III. Zasady uczestnictwa: 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjum. 
2. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie następuje drogą mailową na adres: sprzaska.sekretariat@gmail.com    

do 15 stycznia 2018 roku. 
3. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 

 
IV. Etapy konkursu: 

 
 Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i finału gminnego. 
 
 Etap I – eliminacje szkolne 
 

1. Eliminacje szkolne przeprowadzane zostaną w każdej zgłoszonej szkole do  dnia 2 lutego 2018 roku. 
2. Uczniowie rozwiążą test wiedzy ekologicznej przesłany przez organizatora konkursu. 
3.  Organizator  konkursu dostarczy klucz odpowiedzi, na podstawie którego nauczyciel opiekun konkursu oceni 

prace pisemne i 3 prace z najwyższymi wynikami prześle do organizatora konkursu do dnia 9 lutego 2018 roku. 
4. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, nazwę 

szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 
 

 Etap II – finał gminny  
 

1. Finaliści przystąpią do rozgrywki finałowej w formie testu w dniu 16 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej  
im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce. 

 
V. WIELKI FINAŁ 

 
1. Finał odbędzie się 3 czerwca 2018 roku podczas Gminnego Dnia Dziecka na Rynku w Zabierzowie. 
2. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku podczas gminnej konferencji ekologicznej w Urzędzie 
Gminy w Zabierzowie. 
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