REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLENGO KONKURSU
EKOLOGICZNEGO „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna
im. Jana Pawła II w Radomiu, ul: Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom.
2. Adresaci konkursu
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II
w Radomiu, ul: Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom.
3. Cel konkursu
Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce
życia codziennego zasad ochrony środowiska i prawidłowego postępowania
z odpadami.
Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły
jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne, w szczególności zaś
zapoznanie z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie
najbliższego otoczenia, poprzez:
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad selektywnej zbiórki odpadów,
 upowszechnienie i utrwalenie postaw ekologicznych,
 podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
 wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższego
otoczenia,
 inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska,
 poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami
i gospodarowania nimi.
4. Założenie programowo organizacyjne
4.1. Konkurs składa się z zadania: „Segregujesz – środowisko ratujesz”.
Głównym zadaniem uczestników jest zbieranie i cykliczne przekazywanie do spółki
„RADKOM" odpadów o charakterze surowców wtórnych: makulatury, puszek
aluminiowych, butelek plastikowych po napojach, zakrętek od plastikowych butelek
po napojach oraz odpadów - zużytych baterii.
4.2. Punkty przyznawane będą za przekazane dla szkoły odpady o charakterze
surowców wtórnych oraz zużyte baterie. Za każdy przekazany kilogram surowców
uczeń otrzyma 1 punkt. Uczniowie przekazujący surowce zobowiązani są do
podpisania w widocznym miejscu oddanych surowców – surowce te będą ważone
przez pracowników szkoły a następnie wyniki umieszczane na stronie szkoły lub pod
linkiem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cQv40ovMmXtudrJ6Mv0VvRYNvD0scFP-TaDN7sue21c/edit#gid=0

5. Czas trwania konkursu
29.01.2018 r. – 23.04.2018 r.
6. Komisja konkursowa
Komisję konkursową tworzyć będzie Dyrekcja PSP Nr 14 w Radomiu oraz wyznaczeni
przez Dyrektora szkoły nauczyciele.
7. Nagrody
7.1. Dla zwycięzców konkursu (dla klasy, która uzyska najwięcej punktów)
przewidziane są następujące nagrody:




I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

7.2. Dla ucznia, który uzyska najwięcej punktów zostanie przyznana nagroda
niespodzianka.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian nagród w uzasadnionych
wypadkach, po uprzednim uzgodnieniu i za zgodą zwycięzców konkursu.
7.4. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia nagród dodatkowych.
8. Sposób i termin ogłoszenia wyników
8.1. Po zakończeniu konkursu, w terminie do dnia 28.05.2018 r. Komisja
konkursowa dokona podsumowania ilości punktów zebranych w poszczególnych
zadaniach przez uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „Szkoła Przyjazna
Środowisku”.
8.2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Festynu
Rodzinnego organizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej
im. Jana Pawła II w Radomiu.
8.3. Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani wcześniej
i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
8.4. W przypadku kwestii spornych nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.

Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę
i atrakcyjne nagrody!
Organizatorzy.

