KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-ZABAWKA”
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Garwolina.
Konkurs jest realizowany w ramach zadania pn. Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców miasta w zakresie ochrony powietrza poprzez realizacje kampanii
edukacyjno-informacyjnej pt. „Dbamy o czyste powietrze w Garwolinie” i jest
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organizator konkursu:
Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin oraz PreZero Service Centrum Sp. z
o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Współorganizator konkursu:
Miasto Garwolin oraz Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
Cele konkursu:
1. Włączenie dzieci do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody.
2. Propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.
3. Rozwijanie wyobraźni i uwrażliwienie młodych twórców na problematykę ochrony
środowiska, w szczególności ochrony czystego powietrza.
4. Propagowanie właściwego postępowania z odpadami oraz ich wpływu na czyste
powietrze.
5. Rozwijanie umiejętność ekologicznego przetwarzania surowców wtórnych.
6. Kształtowanie pozytywnych wzorców postępowania i zachowania w stosunku do
środowisk.
7. Zwrócenie uwagi na wpływ zanieczyszczonego powietrza na jakość środowiska i na
zdrowie mieszkańców.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie
miasta Garwolin
2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych:

-I grupa-klasy przedszkolne
- II grupa – klasy I-III szkoły podstawowe
3. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy,
który powinien być wypełniony czytelnie - załączony do regulaminu.
Forma pracy konkursowej:
1. Praca przestrzenna wykonana dowolną techniką, z wykorzystaniem materiałów
naturalnych, surowców wtórnych.
2. Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie
z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
3. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.
4. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas
udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
5. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko,
klasa, nazwa szkoły i adres szkoły oraz dostarczyć ze zgodą opiekuna bądź rodzica.
Terminy i miejsce dostarczenia prac konkursowych:
1. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 21 listopada 2022r osobiście
bądź na adres e-mail ochrona.srodowiska@ekolider.eu
2. Prace należy dostarczyć do dnia 28 listopada 2022r. do siedziby firmy Ekolider.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 30 listopada 2022r.
4. O miejscu wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie bądź drogą email.

Informacje dodatkowe:
1. Ocena prac dokonana zostanie przez komisję konkursową powołaną
przez organizatora konkursu.
2. Najciekawsze prace mogą być publikowane oraz wykorzystywane do edukacji
ekologicznej.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora prac prawa
do nieodpłatnego ich wykorzystywania przez organizatora konkursu.
4. Prace będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu :
601 569 822;500-817-059 bądź adres e-mail faktury@ekolider.eu;
ochrona.srodowiska@ekolider.eu

6. Kordynator konkursu: Katarzyna Wawer-Wilczek; Paulina Wyglądała-Szarek

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

