
 

Regulamin Konkursu Ekologicznego 

,, Daj odpadom drugie życie’’ 
 

 

I. Organizator 
1. Organizatorem Konkursu Ekologicznego pn. ,,Daj odpadom drugie życie’’ jest Wójt Gminy Suchy Las. 

2. Koordynatorem konkursu jest Referat Oświaty i Sportu  - podinspektor Anna Rybarczyk. 

3. Adres koordynatora: ul. Szkolna 7,  I piętro, Referat Oświaty i Sportu, 62-002 Suchy Las, tel. 61 89 

26 254. 

II. Cel konkursu 
Celem konkursu jest : 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

2. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej. 

3. Promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystania odpadów. 

4. Znajomość różnych technologii utylizacji odpadów. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie  
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII uczęszczających do szkół podstawowych położonych 

na terenie Gminy Suchy Las. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: 

a. I grupa wiekowa - klasy  I-III Szkoły Podstawowej 

Praca plastyczna – ,,Małe i duże dzieci segregują śmieci’’ - zadaniem każdej zgłoszonej osoby jest 

zrobienie pracy w formie plastycznej - rysunek, plakat - technika dowolna.  

Materiały: 

 Makulatura (tektura, gazety) 

 Zużyte baterie 

 Butelki plastikowe (tzw. „pety”)  

 Aluminium (puszki), 

 Artykuły plastyczne  

b. II grupa wiekowa - klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej  

Praca w formie technicznej - ,,Recyklingowy stworek’’ - zadaniem każdej zgłoszonej osoby jest 

stworzenie recyklingowego stworka - postaci zbudowanej z różnych odpadów selektywnych. 

Materiały: 

 Makulatura (tektura, gazety) 

 Zużyte baterie 

 Butelki plastikowe (tzw. „pety”) 

 Aluminium (puszki), 

 Opakowania szklane  (butelki i słoiki – bez nakrętek) 

o białe 

o kolorowe. 

IV. Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych 
Prace należy składać do dnia 30.10.2010 r. w Referacie Oświaty i Sportu na I piętrze przy ul. Szkolnej 7, 

62-002 Suchy Las.  Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane. 



V. Forma prac konkursowych 
1. Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie bez pomocy osób 

dorosłych.  

2. Każda praca powinna być na odwrocie trwale opisana. Metryczka konkursowa powinna zawierać:  

 imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i nazwa szkoły  

 tytuł pracy oraz kategorię wiekową (I-III), lub (IV-VIII) ) 

 nr tel. do kontaktu.  

3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

4. Prace będą zwrócone do jednostek oświatowych po zakończonym konkursie.  

5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

VI. Nagrody 
1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców 

konkursu w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VIII z każdej ze szkół podstawowych. 

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac. Organizator 

planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do 

nagród głównych. Wszyscy uczestniczy konkursu dostaną upominek. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 09.11.2020 r. w danej placówce oświatowej przez 

dyrektora szkoły.  

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy  Suchy Las  

www.suchylas.pl oraz w Gazecie Sucholeskiej.  

 

http://www.suchylas.pl/

