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I GMINNY KONKURS 

EKOLOGICZNY 

,,Bądź zuchem, nie kopciuchem” 

pod Honorowym Patronatem  

Burmistrza Miasta Czeladź  
 

 

 

,,(..)Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakośd środowisk Ziemi mają zachowania 

poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, style życia, mody, 

sposoby wypoczynku lub odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna, wspomagająca zrozumienie 

zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmowad musi wszystkich ludzi bez 

wyjątku - w pierwszej kolejności najmłodszych, którzy mogą skutecznie przekazywad osobom 

starszym wzorce zachowad proekologicznych."  

Przez edukację do zrównoważonego rozwoju - Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001 
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REGULAMIN KONKURSU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Gmina 

Czeladź, Czeladzkie EKO oraz Szkoła Podstawa nr7 im. 1000-lecia 

Państwa Polskiego w Czeladzi. 

2. Tematem Konkursu jest hasło: „Bądź zuchem, nie kopciuchem”. 

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa cele i zasady 

uczestnictwa w Konkursie. 

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. w szczególności 

udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem 

reklamacji sprawują wyznaczeni pracownicy Organizatora. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza - pozytywne 

przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu 

zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. 

2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze oraz 

sposobów, w jakie można to robić (uwrażliwienie na problemy związane 

z jakością powietrza). 

3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, 

zwierząt. Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w 

najbliższym otoczeniu. 

4. Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik 

plastycznych. 

5. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół 

podstawowych w Czeladzi. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony dla dzieci w następujących 

kategoriach: 

 przedszkola (5,6-latki) 

 klasy I - III 

 klasy IV – VII 
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IV. ZASADY KONKURSU 

1.Uczestnicy Konkursu wykonują zadania przypisane do ich kategorii 

wiekowej: 

 Przedszkola (5, 6 latki ) (max. 3 prace z danego przedszkola) 

,,Ekodrzewo” - wykonanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem 

śmieci przeznaczonych do segregacji (np. papier, rolki po papierze 

toaletowym, plastykowe butelki, korki, folie itp.)  

Uwaga! Projekt nie może być mniejszy niż 0,5 metra. 

 

 Klasy I-III ( max. 10 prac z danej szkoły) 

Stworzenie komiksu lub plakatu o tematyce poświęconej czystemu 

powietrzu. Technika dowolna – rozmiar pracy A3. 

 

 Klasy IV-VII ( max. 10 prac z danej szkoły) 

Akcja promującą czyste powietrze w Czeladzi w formie nagrania 

reklamy /filmu (czas max. 2 min) lub wykonania prezentacji 

multimedialnej. 

2. Uczniowie wykonują pracę zgodną z celami konkursu.  

3. W pracach nie mogą być używane nazwy, logotypy produktów 

handlowych. 

4. Każda praca powinna być opisana. Metryczka konkursowa powinna 

zawierać: 

 - tytuł pracy; 

 - imię i nazwisko autora(ów) pracy; 

 - nazwę szkoły oraz klasę. 

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do 

publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. Prace pozostaną w dyspozycji 

organizatorów.  

6. Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie zamieszczona na:  

stronie internetowej Gminy Czeladź http://www.czeladz.pl/  

Czeladzkiego EKO https://www.facebook.com/groups/505425233416219   

Szkoły Podstawowej nr 7 http://sp7.czeladz.pl/ 

oraz wyeksponowana w wybranym przez jury miejscu w naszym mieście 

w przypadku prac plastyczno- technicznych. 

 

 

 

 

 

http://www.czeladz.pl/
https://www.facebook.com/groups/505425233416219
http://sp7.czeladz.pl/
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

I ODBIORU NAGRÓD 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu 

oraz wykonanie i dostarczenie/ nadesłanie (filmy, reklamy, prezentacje 

multimedialne) pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa. 

4. Komisja będzie oceniać zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, 

stopień trudności, oryginalność i pomysłowość. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

6. Spośród nadesłanych prac, Organizator wyłoni po 3 laureatów w każdej 

grupie wiekowej. 

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem 

wiadomości e-mail oraz poprzez ogłoszenie na stronach internetowych 

Organizatorów. 

8. Wręczenie nagród odbędzie się w Kopalni Kultury. Termin zostanie 

podany wraz z ogłoszeniem wyników. 

 

VI. TERMIN I ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w przypadku nagrania 

reklamy, filmu lub prezentacji multimedialnej na adres mailowy 

czeladzkie_eko@gazeta.pl lub dostarczenie pracy plastyczno- technicznej 

do Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi (wejście od strony ul. 

Spacerowej) w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021r. 

2.  Niedotrzymanie terminu przewidzianego skutkuje wykluczeniem pracy 

z Konkursu. 

3. W treści maila, o którym mowa w pkt.1, powinno zostać wskazane imię  

i nazwisko Uczestnika (autora pracy) oraz jego wiek. 

4. Praca (film/reklama) powinna być załączona do e-maila w formacie 

video.  

5. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi najpóźniej do dwóch tygodni po 

zakończeniu konkursu. 

 

Osoby do kontaktu  

                           Katarzyna Prucnal     534 -965-473 

 Małgorzata Majszyk   534-100-039 

    Barbara Wszołek        515-149-169 

 

mailto:czeladzkie_eko@gazeta.pl

