REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Organizator
Organizatorem konkursu jest niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju działająca w imieniu INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
(dalej zwana: „Organizatorem”). Konkurs wiedzy ekologicznej jest częścią Projektu
pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz
części powiatu Oleśnickiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
1.2. Cel konkursu
 Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.
 Uwrażliwienie na aktualne problemy najbliższego środowiska.
 Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 Promocja właściwego postępowania z odpadami.
1.3. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół średnich, Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa
Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta
Oleśnica, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Syców, Gminy Trzcinica oraz zostanie
przeprowadzony dla każdej z poniższych grup wiekowych osobno:





szkoły podstawowe – klasy I-III
szkoły podstawowe – klasy IV-VI
gimnazja
szkoły średnie

1.4. Założenia organizacyjne
 Konkurs dla każdej grupy wiekowej zostanie przeprowadzony w 3 etapach:
I etap (gminny)
II etap (powiatowy)
III etap (finał)
 Na każdym etapie uczestnicy będą rozwiązywali test składający się z 25 – 50 pytań
zamkniętych jednokrotnego wyboru (w zależności od etapu i grupy wiekowej)
punktowanych 0-1 oraz pytań otwartych (max. 1 pytanie na test) punktowanych 0-6.
 Etap gminny zostanie przeprowadzony na terenie poszczególnych szkół uczestników.





Miejsce przeprowadzenia etapu powiatowego oraz finałowego zostanie wskazane
przez organizatorów w późniejszym terminie.
Do etapu powiatowego przechodzą uczniowie, którzy na etapie gminnym zdobyli
największą ilość punktów możliwych do zdobycia, w danej grupie wiekowej
z uwzględnieniem ilości złożonych prac z danej gminy.
Pytania konkursowe, opracowane przez organizatorów będą się opierały na
wiadomościach przekazywanych na lekcjach edukacji ekologicznej oraz na
ogólnodostępnych publikacjach o tematyce ekologicznej tj.
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gospodarka odpadami (nowe zasady postępowania z odpadami, selektywna
zbiórka odpadów, rodzaje odpadów, recykling, rekultywacja składowisk,
kompostowanie, surowce wtórne, odzysk, unieszkodliwianie, utylizacja,
biodegradacja, alternatywne źródła energii, PSZOK, PDGO, RIPOK),
ochrona środowiska (ekologia, zrównoważony rozwój, wpływ człowieka na
środowisko, zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza, efekt cieplarniany,
dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze),
ochrona przyrody (zasoby przyrody, chronione rośliny i zwierzęta w Polsce,
gatunki zagrożone wyginięciem),
parki narodowe (daty powstania i ich rodzaje),
organizacje na rzecz ochrony przyrody (m.in. Liga Ochrony Przyrody,
Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Greenpeace),
akcje proekologiczne (m.in. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Światowy Dzień
Ochrony Środowiska),
znaki ekologiczne,
informacje o realizowanym Projekcie (ulotki, strona www.zzo-olszowa.pl).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę do 26.11.2013 r. na
adres email kepno@wanir.edu.pl lub faks 61 622 12 27 imiennej listy uczestników
chętnych do udziałów w konkursie wiedzy ekologicznej (zawierającej imię, nazwisko
oraz klasę), którzy do 25.11.2013 r. dostarczyli do szkoły wypełnione i podpisane
przez rodzica/opiekuna formularze zgłoszeniowe.
Formularze zgłoszeniowe wraz z kartą odpowiedzi na odwrocie zostaną dostarczone
do szkół do dnia 14.11.2013 r.
Dzień przed terminem testu do szkół zostaną przesłane przez organizatora testy wraz
z listami uczestników konkursu. W dniu pisania testu dla etapu gminnego
tj. 10.XII.2013 r. uczestnikom zostaną rozdane formularze z kartą odpowiedzi na
odwrocie celem wypełnienia karty.
Po napisaniu testu karty odpowiedzi zostają złożone w szkole danego uczestnika
konkursu i w terminie ustalonym poniżej będą wysłane przez szkołę na adres
INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno z dopiskiem „Konkurs
wiedzy ekologicznej”.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przez
uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

1.5. Komisja Konkursowa
Zwycięzcy wszystkich etapów konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową,
w skład której wejdą przedstawiciele INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. i niezależni eksperci.
2. Terminy

ETAP

Termin testu

Gminny
Powiatowy
FINAŁ

10.XII.2013
13.I.2014
10.III.2013

Termin wysyłki
uzupełnionych kart
przez szkoły (liczy
się data stempla
pocztowego)
11.XII.2013
14.I.2014
-

Sprawdzanie kart
odpowiedzi przez
komisję
konkursową

Ogłoszenie
wyników

16-18.XII.2013
20-22.I.2014
-

19.XII.2013
23.I.2014
-

Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną wyznaczone przez Organizatora w terminie
późniejszym.
2.1. Nagrody
2.1.1 Etap gminny


za zajęcie I, II, III miejsca – dyplomy + gadżety

2.1.2 Etap powiatowy


za zajęcie I, II, III miejsca – dyplomy + gadżety

2.1.3 Etap FINAŁOWY




za zajęcie I miejsca – tablet, statuetka, materiały edukacyjne, dyplom + gadżety
za zajęcie II miejsca – konsola do gier, materiały edukacyjne, dyplom + gadżety
za zajęcie III miejsca – urządzenie wielofunkcyjne, materiały edukacyjne, dyplom +
gadżety

3. Postanowienia końcowe
 Po napisaniu testu uczestnicy konkursu mogą zachować testy.
 Formularze z kartami odpowiedzi na odwrocie oraz podpisane listy obecności są
wysyłane po napisaniu testu do siedziby Spółki INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
 O wynikach na poszczególnych etapach organizator będzie informował mailowo na
wskazany przez szkołę adres oraz za pośrednictwem strony internetowej
www.zzo-olszowa.pl (zakładka – Edukacja ekologiczna).
 Karty odpowiedzi nie dostarczone przez szkoły w wyznaczonym terminie nie podlegają
ocenie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
 Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać zadając zapytanie na adres e-mail:
kepno@wanir.edu.pl

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy i karta odpowiedzi
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Imię i nazwisko

Klasa

Szkoła i adres

Imię i nazwisko opiekuna

Numer telefonu

Oświadczam, iż zapoznałem się z
regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie
jego warunki. Zgadzam się na przetwarzanie
danych osobowych w ramach Projektu oraz
przekazuję prawa autorskie do wykonanych
prac (na każdym etapie) na
Inwestor-Kępno Sp. z o.o.
*własnoręczny podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku dzieci do 12 roku życia

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Karta odpowiedzi
Pytanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a

b

c

d

Pytanie
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

a

b

c

d

