
KONKURS  „EKO- RYMOWANKA ” 
- REGULAMIN- 

1.Organizator:  
Gmina Stęszew. 
2.Cele:  
a) kształtowanie właściwych postaw ekologicznych,  
b) uświadomienie jak ważna jest segregacja odpadów oraz zwrócenie uwagi na ponowne wykorzystanie 
przedmiotów codziennego użytku poprzez recykling,  
c) rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich.  
 3.Przedmiot:  
Przedmiotem konkursu jest napisanie przez ucznia wiersza na temat: segregacji odpadów  komunalnych, jak ważny 
jest recykling w cyklu życia odpadu, co należy robić by ograniczać ilości wytwarzanych odpadów i jak dbać o 
otaczające nas środowisko.  
4.Adresaci: 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasa IV-VI) oraz gimnazjów Gminy Stęszew.  
5.Promocja: 
„Wieści Stęszewskie”, strona internetowa Gminy  Stęszew, materiały promocyjne, listy do szkół. 
6.Nagrody: 
W  finale konkursu (etap  gminny) w każdej z kategorii (Szkoła podstawowa, Gimnazjum) przyznane zostaną 3 
nagrody (I, II, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie, dla pozostałych uczestników finału przewidziano  upominki .  
7. Jury 
W skład jury konkursowego w etapie szkolnym  wejdą 3 osoby: dyrektor  oraz  2 nauczycieli  szkoły; 
W skład jury konkursowego w etapie gminnym (finał konkursu) wejdą 3 osoby osób: organizator,  osoba związana z 
tematyką ekologii, osoba znana w społeczności lokalnej. 
8. Harmonogram konkursu: 
a) Ogłoszenie konkursu - 25 kwietnia 2017 r., 
b) Składanie prac konkursowych w etapie szkolnym do 19  maja 2017 r., 
c) Wybór 3 najlepszych  prac w etapie szkolnym do 24 maja 2017 r., 
d)  Przekazanie do UMG Stęszew przez szkoły 3 najlepszych prac z eliminacji szkolnych do dnia 26 maja 2017r., 
e) Jury w etapie gminnym wyłoni laureatów (I, II, III miejsce) w każdej z kategorii.  W trakcie Rodzinnego pikniku 

ekologicznego "Z ekologią modnie”, który odbędzie się przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Stęszewie                               
ul. Poznańska 22 A, w dniu 11 czerwca 2017 r. nastąpi prezentacja wierszy oraz wręczenie laureatom szczebla 
gminnego nagród i upominków.  

9.Zasady i tryb konkursu: 
a) w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów Gminy Stęszew,   
b) każda szkoła może nadesłać lub dostarczyć maksymalnie 3 wiersze,  
c ) wiersz  może mieć jednego autora, 
d) każda z osób biorących udział w konkursie może zgłosić  tylko jeden wiersz, 
e) wytyczne techniczne: wiersz powinien zawierać minimalnie 40 i maksymalnie 140 słów, musi być pracą autorską, 
napisaną samodzielnie, która wcześniej nie była nagradzana ani publikowana,  
f) wiersz powinien odnosić się do m.in. następujących zagadnień: poprawnej segregacji odpadów, recyklingu 
odpadów, kształtowania pozytywnej postawy względem środowiska oraz uświadamiania problemu nadmiernej ilości 
wytwarzanych odpadów.  
g) każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą zgłoszenia według załącznika nr 1 do regulaminu i 
przyklejona na odwrocie nadesłanej pracy. 

10.Postanowienia końcowe: 
a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celu ich szerszej popularyzacji. 
b) Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
c) Aktualne informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.steszew.pl oraz pod numerem 

telefonu 618197125 oraz 618197143. 
 
 
 
 
 
 

http://www.steszew.pl/


 
 
 
 

Załącznik nr 1 do  regulaminu - Konkursu  „Eko -Rymowanka” 

Karta zgłoszenia 
KONKURS „EKO –RYMOWANKA ” 

1. Nazwa i adres placówki, z której pochodzi uczestnik:     

……………………………………………………............................................................................. 

2.  Imię  i nazwisko uczestnika   …………………………………………..          
3. Tytuł wiersza  .............................................. ………………….   
4. Klasa …………………………. 
5. Imię i nazwisko opiekuna...................................................  

 telefon lub e-mail kontaktowy............................. 

       ...............................................     ................................................. 

 miejscowość i data Podpis Dyrektora 

 


