V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem

„Przyroda wokół nas”
Konkurs objęty patronatem Zarządu Okręgu LOP w Lublinie
REGULAMIN KONKURSU
V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Przyroda wokół nas” organizowany jest z okazji
obchodzonych w kwietniu Dni Ziemi oraz Dni Lasu. Adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Powiatu Świdnickiego.
Cele konkursu:
 rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia,
 podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dziko żyjących zwierząt,
 rozbudzenie świadomości ekologicznej oraz wytworzenie u dzieci i młodzieży etycznego postępowania w
stosunku do zwierząt domowych i dziko żyjących,

 rozwijanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży.
Organizatorzy:
 Międzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Krzesimowie
 Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie
 Oddział Powiatowy LOP w Świdniku z siedzibą w Krzesimowie
Sponsorzy nagród:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
 Gmina Mełgiew
Tematyka konkursów:
W ramach konkursu przewidziano pięć konkursów tematycznych w 4 kategoriach wiekowych:
1. Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich z grup przedszkolnych oraz klas „0” i I szkół
podstawowych pod hasłem „Moje ulubione zwierzątko leśne”. Format prac A4 lub A3, technika
dowolna, prace indywidualne.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas II-III szkół podstawowych pod hasłem „Gdzie mieszkają
leśne zwierzęta?” . Format prac A4 lub A3. Prace wyłącznie indywidualne.
3. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych pod hasłem „Zwierzęta Polski
pod ochroną”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie wybranego zwierzęcia, które na
terenie naszego kraju objęte jest ochrona gatunkową. Format prac A4 lub A3. Prace wyłącznie
indywidualne.
4. Konkurs literacki dla klas IV- VII pod hasłem "Koncert leśnej przyrody" - prace indywidualne.
5. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VII oraz klas I-III gimnazjum pod hasłem
„Małe i duże zwierzęta w naturze”. Format zdjęć 15x21 lub większe. Jeden uczestnik konkursu
może przesłać na konkurs maksymalnie trzy zdjęcia.

Wymagania dodatkowe dotyczące prac konkursowych:
Z jednej szkoły na konkurs, w jednej kategorii tematycznej może być zgłoszonych maksymalnie 10 prac
plastycznych. Każda praca plastyczna powinna być starannie oprawiona i podpisana na odwrocie. Opis
powinien zawierać: temat konkursu, imię i nazwisko autora, klasa/wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.
Do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszenia podpisana przez opiekuna lub dyrektora szkoły.
Termin nadsyłania prac:
Prace należy składać w Szkole Podstawowej w Krzesimowie lub można przesłać na adres: Szkoła
Podstawowa w Krzesimowie, Krzesimów 116. 21-007 Mełgiew. (telefon szkoły: 81 46-70-680, telefon
koordynatora: 792-59-12-18).
Do organizatora prace musza dotrzeć do 13 kwietnia 2018r. do godz.12.00.
Ocena prac:
Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora. Posiedzenie komisji
odbędzie się 13 kwietnia 2018r. do godz.12.00. Ocenie podlegać będzie: samodzielność wykonania,
ujęcie tematu, technika i estetyka wykonania.
Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzesimowie
http://www.sp-krzesimow.pl do dania 16 kwietnia 2018r. PROSZĘ SPRAWDZAĆ! O wynikach
konkursu, terminie i miejscu podsumowania konkursu laureatów i ich opiekunów poinformujemy
również telefonicznie lub za pomocą poczty internetowej.
Podsumowanie konkursu
Podsumowanie konkursu odbędzie się 19 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w Remizie Strażackiej w
Krzesimowie podczas Gminnych Obchodów Dni Ziemi.
W programie:
9.00-10.30 - V Przegląd Piosenki Ekologicznej -występy solistów i zespołów.
10.30-11.00 - Podsumowanie V Powiatowego Konkursu Przyrodniczego - wręczenie dyplomów,
podziękowań i nagród oraz poczęstunek
11.00-11.30 - Podsumowanie Przeglądu Piosenki Ekologicznej -wręczenie dyplomów i nagród
Na podsumowanie konkursu zapraszamy laureatów wraz z opiekunami lub rodzicami.
Informacje dodatkowe:
Uczestnik konkursu oraz jego prawny opiekun/rodzic, poprzez fakt przystąpienia do konkursu, wyraża
akceptację jego Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika
konkursu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Przekazanie
prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie i
rozpowszechnianie w/w prac w celach związanych z organizacją konkursu, w tym do publikacji prac/zdjęć na
stronach internetowych Organizatora i sponsorów konkursu.
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