REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
NASZA GMINA-NASZE ŚRODOWISKO

ORGANIZATOR KONKURSU
Gmina Terespol
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
Szkoła Podstawowa im.J.U.Niemcewicza w Neplach
CELE KONKURSU
1. Kształtowanie postaw ekologicznych.
2. 3. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
4. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
5. Promocja miejscowości w Gminie Terespol
Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
TEMATYKA KONKURSU
1. Główne hasło konkursu brzmi: „NASZA GMINA-NASZE ŚRODOWISKO”
2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec
środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii,
ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości, z której pochodzi
uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Terespol.
TECHNIKA PRAC-dowolna
Format prac- A3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I-III ze szkół gminy Terespol
2. Szkoła przeprowadza eliminacje wewnętrzne, w wyniku których może zgłosić do
konkursu gminnego maksymalnie 2 prace
3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej
samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
Do prac należy dołączyć:
-imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa)
-tytuł pracy
-adres, nazwę i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem,
którego została przygotowana praca;
- nr telefonu kontaktowego do szkoły oraz adres e-mail szkoły.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na
publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez
Organizatora.
TERMINY
1.Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im.J.U.Niemcewicza w
Neplach
2. Ostateczny termin dostarczenia prac – 23maja 2018r.
3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
4. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na dzień 30 maja2018r. w Szkole Podstawowej
im.J.U.Niemcewicza w Neplach
5.Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o
dokładnym terminie rozdania nagród
NAGRODY
1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów
konkursu.
2. Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac.
Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną
zakwalifikowane do głównych nagród.
3.Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie
prawo do innego podziału nagród.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac
biorących udział w konkursie.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu :
83 375 18 31 odp.p. Agata Zajko
4. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
Organizatorzy Konkursu

