Regulamin konkursu ,, Eko-torba 2017r.’’dla
uczniów Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w
Świętochłowicach.
Cele:
- kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za stan środowiska
- uświadomienie roli jaką uczniowie mogą odegrać w swoim lokalnym środowisku na rzecz
ochrony środowiska
- popularyzacja literatury o tematyce ochrony środowiska
- popularyzacja multimedialnych materiałów edukacyjnych na temat ochrony środowiska
- kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za stan środowiska
- rozszerzenie słownictwa dotyczącego zagadnień z ekologii o słownictwo języka angielskiego
oraz wiadomości z dziedziny ekologii dotyczących krajów anglojęzycznych
- zaangażowanie uczniów w akcję Eko-społeczna: uszycie Eko-torby z która będą robili zakupy
na co dzień, nauczenie prawidłowej segregacji śmieci w gospodarstwie domowym
- kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów rozumianej jako gotowość do podjęcia
działań na rzecz ochrony środowiska : dokonanie obliczeń ile toreb plastikowych przynosimy
do domu w ciągu tygodnia, a następnie wyniki będą przeliczone przez wszystkich uczniów
szkoły, rezygnacja z kupowania reklamówek na rzecz Eko-torby na zakupy, wykonanie z
butelek typu PET doniczek na rośliny, udział w konkursie plastycznym pt. Moje rady na
plastikowe odpady”, wykonanie Eko-strojów wykorzystywanych np. podczas balu,
przygotowanie filmu i jego projekcja pt ,,Plastikowe śmieci to nie tylko problem Polski’’
- wykształcenie wśród uczniów prawidłowo prowadzonej segregacji odpadów
- kształtowanie odpowiedzialności uczniów za stan środowiska
- uświadomienie uczniom roli recyklingu w ochronie środowiska
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Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.
Konkurs rozpoczyna się 01.02.2017r. i trwa do 31 marca 2017r.
Temat pracy konkursowej ,, Eko-torba 2017r.”
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkól i Pracy Pozaszkolnej w
Świętochłowicach.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace należy złożyć osobiście nauczycielowi biologii ( opiekun koła botanicznego) w
Zespole Szkół w Świętochłowicach do dnia 31. 03. 2017 r.
2. Prace przekazywane na konkurs mogą być wykonane dowolną techniką i dowolnego
rozmiaru( ręcznie szyte, robione na drutach, szydełku, szyte na maszynie, klejone z
papieru itp.).
3. Każdy uczestnik konkursu przekazać może tylko jedną pracę.
4. Każdy uczestnik powinien dołączyć do pracy etykietkę z własnym imieniem i nazwiskiem,
adresem szkoły oraz klasą do której uczęszcza. Dane będą służyć tylko do celów konkursu
i nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Naruszenie przez uczestników konkursu którego kol wiek z punktów regulaminu
konkursu skutkować będzie niezakwalifikowaniem pracy do konkursu lub utratą prawa
do nagrody.

Warunki konkursu i nagrody
1.Jury powołane przez organizatora z przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Skład jury : dyrektor szkoły, wice -dyrektor , opiekun koła botanicznego, nauczyciel
języka angielskiego, przedstawiciel rady młodzieżowej.
2.Jury podczas oceny prac będzie brało pod uwagę następujące kryteria : oryginalność,
kreatywność, pomysłowość, estetykę, wytrzymałość, wkład pracy własnej.
3.Wyłonienie zwycięzców i wręczenie im nagród nastąpi w dniu 27.04.2017r. poprzez
ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców podczas uroczystości Obchodów Dnia Ziemi w
szkole.
4. Nagrody w konkursie będą pieniężne :
1 miejsce -500 zł.
2 miejsce – 350 zł.
3. miejsce – 150 zł.
5. W przypadku kiedy jury nie będzie umiało wyłonić jednego zwycięzcę ( miejsca aequo)
lub żadna z toreb nie uzyska któregoś z przewidzianych w konkursie miejsc to w takiej
sytuacji jury może dokonać innego przydziału miejsc i podziału nagród.
6.Decyzja co do wyłonienia laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.

Postanowienia końcowe
1. Przekazując pracę uczestnik zgadza się na ekspozycje pracy.
2. Autorzy prac przekazanych na konkurs zgadzają się na fotografowanie prac, swojego
wizerunku i zamieszczanie ich w prasie, Internecie.
3. Uczestnicy konkursu zgadzają się na jego regulamin.
4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół i Pracy
pozaszkolnej, w wersji papierowej u opiekuna koła botanicznego szkoły.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do :
A .Odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
B. Nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac.
C. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami konkursu.

