
 

 

 

REGULAMINKONKURSUNA WIERSZ 

DLA DZIECI Z KLAS IV – VI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

pn.:„WIERSZO-RADY NA ODPADY” 

 

1.ORGANIZATORZY: 

Związek Międzygminny  „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli  w ramach projektupn.: „Edukacja 

ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży na terenie Związku Międzygminnego 

„Eko-Przyszłość” w zakresie segregacji odpadów komunalnych u 

źródła”współfinansowanego ze środków WFOŚiGWw Zielonej Górze. 

2.CELEKONKURSU: 

a) kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, 

b) uświadomienie dzieciom, jak ważna jest segregacja odpadów oraz zwrócenie uwagi na 

ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytkupoprzezrecykling, 

c) rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich. 

 
3.PRZEDMIOTKONKURSU: 

a) przedmiotem konkursu jest napisanie przez ucznia wiersza ze wskazówkami jak 

prawidłowo segregować odpady komunalne, jak ważny jest recykling w cyklu życia odpadu, 

co należy robić by ograniczać ilości wytwarzanych odpadów i jak dbać o otaczające nas 

środowisko. 

 

4.WARUNKI KONKURSU: 

a) w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,  

b) każdaszkoła może nadesłać lub dostarczyć maksymalnie 3 wiersze, 

c) wytyczne techniczne: wiersz powinien zawierać minimalnie 50 imaksymalnie 160słów, 

musi być pracą autorską, napisaną samodzielnie, która wcześniej nie była nagradzana ani 

publikowana, 

d) wierszpowinienodnosić się dom.in. następujących zagadnień: poprawnej segregacji 

odpadów,recyklingu odpadów, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska 

oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości wytwarzanych odpadów. 



 

 

5. TERMIN NADESŁANIA PRAC: 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 22.10.2015 r. na adres:  

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” 

ul. Arciszewskiego10 

67-100 Nowa Sól 

 

6. OCENA PRAC: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia30.10.2015r. 

Zwycięskie prace wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez Związek Międzygminny „Eko-

Przyszłość”. 

7. NAGRODY: 

Szkoły, których prace dzieci zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają pomoc dydaktyczną 

w postaci dwóch dużych, wiszących tablicpcv z treściami o prawidłowej segregacji odpadów 

oraz po dwa zestawy koszy do segregacji (każdy zestaw po 4 szt. koszy w kolorach 

recyklingowych). Natomiast dzieci za udział w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe w 

postaci książki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. 

 

8. WARUNKI KOŃCOWE: 

a) każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą zgłoszenia według załącznika 

nr 1 do regulaminu i przyklejona na odwrocie nadesłanej pracy, 

b) każde dziecko, które przystąpimy do konkursu zobligowane jest do dostarczenia 

nauczycielowi zgody na udział w konkursie oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka 

w ramach ogłoszonego konkursu w ramach realizowanego projektuwypełnionej przez 

rodziców lub opiekuna prawnego – zgoda pozostaje w placówce-załącznik nr 2 do 

regulaminu, 

c) prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, 

d) nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom, lecz stają się własnością organizatorów 

konkursu z możliwością ich bezpłatnego wykorzystania do celów publikacji i promocji. 


