
l REGULAMIN KONKURSÓW Z ZAKRESU EKOLOGII

I Organizatorzy.

1. Organizatorem konkursu jest:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ul. Jackowskiego 18

60 - 509 Poznan

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Powiat Poznanski.

II Zalozenia konkursu.

1. Celem konkursów jest propagowanie wiedzy z zakresu ekologii wsród dzieci

i mlodziezy. Konkursy maja charakter rywalizacji miedzyszkolnej, czyli o zwyciestwo

w konkursie ubiegaja sie uczniowie ze szkól ponadgimnazjalnych Powiatu

Poznanskiego.

2. Konkurs trwa od dnia ogloszenia do 15.12.2005r.

3. Konkursy ekologiczne sa podzielone na:

a) Konkurs na wykonanie projektu ksiazeczki - kolorowanki na temat prawidlowej

gospodarce odpadami w Powiecie Poznanskim (zwany dalej Konkurs 1),

b) Konkurs na wykonanie projektu gry multimedialnej, poswieconej prawidlowej

gospodarce odpadami w Powiecie pod nazwa - "Jak prawidlowo segregowac

odpady" (zwany dalej Konkurs 2),

III Zasady uczestnictwa.

1. Konkurs ekologiczny jest przeznaczony dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Powiatu Poznanskiego.

2. Udzial w konkursie jest dobrowolny.

3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w wyznaczonym terminie pracy

konkursowej oraz podanie n/w danych uczestnika konkursu:

imie i nazwisko ucznia

szkola

klasa

imie i nazwisko nauczyciela koordynatora konkursów
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IV Przebieg Konkursu.

1. Konkurs 1 jest przewidziany dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych i polega na

wykonaniu projektu ksiazeczki - kolorowanki dla uczniów szkól podstawowych na

temat prawidlowej gospodarki odpadami w Powiecie Poznanskim.

2. Konkurs 2 jest przewidziany dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych i polega na

wykonaniu projektu gry multimedialnej, poswieconej prawidlowej gospodarki

odpadami w Powiecie pod nazwa "Jak prawidlowo segregowac odpady"

3. Konkursy odbywaja sie w nastepujacych etapach:

a) uczestnik konkursu przygotowuje projekt ksiazeczki - kolorowanki I projekt gry

multimedialnej,

b) uczestnik konkursu dostarcza prace osobiscie lub poczta (liczy sie data wplywu

w kancelarii) na adres Organizatora w terminie do 15.12.2005r., z dopiskiem:

"Konkurs ekologiczny."

c) prace, które wplyna po terminie zostana odrzucone

V Zasady kwalifikacji i oceny.

1. Wszystkie prace, które wplyna przed uplywem terminu, zostana zakwalifikowane

do konkursów i beda podlegac ocenie.

2. Prace konkursowe beda oceniane w nastepujacych kategoriach:

a) ksiazeczka - kolorowanka (Konkurs 1)

b) projekt gry multimedialnej (Konkurs 2)

3. Prace konkursowe beda oceniane przez Komisje Konkursowa, wytypowana przez

Organizatora w nastepujacym skladzie:

a) Tomasz lubinski - Przewodniczacy

b) Marzena Ziólkowska - Zespól Edukacji

c) Malgorzata Waligórska -Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

d) Mariola Konieczna - Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu

e) Barbara Antoniewicz - Komisja Oswiaty i Wychowania Rady Powiatu

4. Komisja Konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac, oglasza zwyciezców

konkursów i przyznaje kolejne miejsca w konkursie.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

6. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa bedzie sie kierowac nIw kryteriami:
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merytoryczna i techniczna poprawnosc sporzadzonych prac,

twórcze rozwiazania oraz dojrzalosc przedsiewziec

mozliwe pozyteczne skutki dla srodowiska lokalnego

(wkomponowanie w istniejaca infrastrukture i srodowisko przyrodnicze).

VI Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie 1 sa:

a) I Nagroda - rower do 500 PLN

b) II Nagroda - plecak z oporzadzeniem do 300 PLN

c) IIINagroda -torba turystycznado 200 PLN

2. Nagroda dla szkoly, której uczen zajal I miejsce w Konkursie 1, jest kwota

w wysokosci do 3500 PLNz przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego

na potrzeby zajec dydaktycznych.

3. Nagrodami w konkursie 2 sa:

a) I Nagroda - aparat cyfrowy do 1000 PLN

b) II Nagroda - radioodtwarzacz do 600 PLN

c) IIINagroda - odtwarzaczMP3w kwociedo 400 PLN

4. Nagroda dla Szkoly, której uczen zajal I miejsce w Konkursie 2, jest kwota

w wysokosci do 3500 PLN z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego

na potrzeby zajec dydaktycznych.

5. Nagrody nie podlegaja wymianie na gotówke.

6. O ostatecznym podziale nagród i wyróznien decyduje Organizator.

VII Postanowienia dodatkowe.

1. Niespelnienie któregokolwiek z warunków zawartych w Regulaminie eliminuje

uczestnika z udzialu w konkursie.

2. Organizator nie ponosi kosztów zwiazanych z uczestnictwem w konkursie oraz

nie pokrywa kosztów podrózy uczestników konkursu.

3. Wybrane przez Organizatora projekty kolorowanki oraz gry multimedialnej zostana

przez Powiat Poznanski powielone i rozpowszechnione w celach organizacyjnych.

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysluguje Organizatorowi.

5. Organizatorzy konkursu zastrzegaja sobie prawo wprowadzania zmian do

Regulaminu.
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