Urząd Miejski w Będzinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
ogłaszają
Jubileuszową XX edycję ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT
pt. „Ja jestem ten, który tworzy tlen!”

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy konkursu:
• Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Kształtowania Środowiska
• Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Promocji,Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Siewierz
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
w Będzinie: Oddział dla Dzieci i Młodzieży
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Ośrodek
Edukacji w Będzinie
Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina
II. Cele konkursu:
• promowanie idei ochrony środowiska
• upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, przyrody i ochrony

środowiska
• propagowanie ekologicznego stylu życia
• dążenie do zrównoważonego rozwoju
• uświadomienie zagrożeń dla środowiska
• konkurs realizuje Cel 15 AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie” :
chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie
ekosystemów lądowych, zrównoważyć gospodarowanie lasami,
powstrzymać i odwrócić proces degradacji gleby oraz powstrzymać
utratę różnorodności biologicznej
III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych,gimnazjalnych, średnich i wychowanków placówek i ośrodków
szkolno – wychowawczych oraz do osób indywidualnych z Polski oraz miast
partnerskich Będzina (Kaisiadorys z Litwy, Iżewsk z Rosji, Tatabanya z
Węgier i Basse-Ham z Francji).
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
GRUPA I :
przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych
GRUPA II :
klasy IV – VII szkół podstawowych
GRUPA III :
II i III klasy gimnazjalne
GRUPA IV :
szkoły średnie
Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie. Każdy uczestnik może
zgłosić tylko 1 pracę.
Zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane drukowanymi literami
na odwrocie i zawierać następujące informacje:
•
•
•
•
•

imię i nazwisko autora
wiek
grupa
klasa, szkoła (adres i numer telefonu oraz adres e-mail)
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

Informacje proszę zamieścić w tabeli według dołączonego wzoru (wzór 1).
Każda tabela z danymi powinna być przyczepiona do pracy konkursowej.

Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Prace niespełniające kryteriów podanych w regulaminie nie zostaną
dopuszczone do konkursu.

IV Zadania konkursowe:

GRUPA I :
przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych
CZTERY PORY LIŚCIA
• praca plastyczna płaska przedstawiająca wygląd liścia w czterech
porach roku
• na rysunku muszą się znajdować wyłącznie cztery odrębne liście –
po jednym egzemplarzu na porę roku
• można samodzielnie dokonać wybory rodzaju liścia przedstawionego
w pracy
• do pracy należy dołączyć podpis z nazwą drzewa, z którego pochodzi
liść
• format pracy – A 3 (297 mm X 420 mm) - wyłącznie
• można korzystać z dowolnych materiałów plastycznych oraz innych
materiałów naturalnych, recyklingowych i nie podlegających psuciu się
( np. świeża żywność)

GRUPA II :
klasy IV – VII szkół podstawowych
ZIELONA RZEŹBA
• praca plastyczna przestrzenna prezentująca liść
• można samodzielnie dokonać wybory rodzaju liścia przedstawionego
w pracy

• proszę dołączyć informację z jakiej rośliny pochodzi liść
• należy przedstawić wyłącznie jeden liść
• można korzystać z dowolnych materiałów plastycznych oraz innych
materiałów, jednak wyłącznie naturalnych, recyklingowych i nie
podlegających psuciu się ( np. świeża żywność)
• wymiary liścia: maksymalnie 20 cm X 20 cm
• pracę plastyczną należy wykonać w zielonej tonacji kolorystycznej
GRUPA III:
II i III klasy szkół gimnazjalnych
LIŚCIOGRANIE
• gra planszowa wykonana własnoręcznie (pionki, kostka do gry, plansza
oraz inne elementy potrzebne do grania również muszą być wykonane
własnoręcznie)
• planszę gry należy wykonać z twardego, trwałego materiału
• format gry: 50 cm X 30 cm - wyłącznie
• forma gry: pola tworzące ścieżkę zmierzającą do celu (styl gry
„Grzybobranie”)
• temat gry musi dotyczyć przyrody
• motywem przewodnim formy wizualnej gry muszą być liście (można
dodać inne elementy przyrody)
• należy ustalić zasady gry, które trzeba dołączyć do pracy w formie
instrukcji (również atrakcyjnej i wizualnie spójnej z grą, objętość
1 strona formatu A-4, czcionka rozmiar 12 )
• w grze mogą znaleźć się takie elementy jak przeszkody, zagadki,
bonusy, które uatrakcyjnią rozgrywkę
• należy nadać grze nazwę
GRUPA IV:
szkoły ponadgimnazjalne
PRZEKAŻ WIEDZĘ DALEJ
• wykonanie broszury z zagadkami i zadaniami o tematyce
ekologicznej/przyrodniczej (np. segregowanie śmieci, recykling, wiedza
o przyrodzie)
• broszura musi być przygotowana na poziomie wiedzy uczniów z klas
I-III szkół podstawowych

• broszura musi składać się z 10 stron i okładki
• broszurę należy wykonać własnoręcznie technikami plastycznymi
płaskimi z wykorzystaniem materiałów pozyskanych zgodnie z ideą
recyklingu (gazety, papier pochodzący z recyklingu itp.)
• broszura musi być wykonana w kolorze
• format broszury: A4 (wyłącznie)
• zadania należy zróżnicować pod względem formy (mogą to być
krzyżówki, quizy, zadania plastyczne, „połącz kropki” i inne)
• zadania powinny mieć charakter edukacyjny
V Terminy:
Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs ekologiczny” należy składać
w terminie do 29.03.2018 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży lub
sekretariacie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie przy
placu prof. Włodziemierza Wójcika 1, 42-500 Będzin.
Prace z miast partnerskich Będzina należy przesłać do 29.03.2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie
Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin Polska
z dopiskiem
„Konkurs ekologiczny”
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.04.2018 r. o godzinie 11.00
w budynku MiPBP w Będzinie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie oraz
za pośrednictwem strony internetowej www.biblioteka.bedzin.pl
VI Ocena i nagrody:
W skład jury dokonującego oceny wejdą przedstawiciele organizatorów
konkursu.
Ocenie będą podlegać: zgodność z tematem zadania, prezentacja
wymaganych treści, twórcza postawa autora, estetyka wykonania, zgodność
z kryteriami zadania podanymi w regulaminie.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
VII Postanowienia końcowe:

Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza
akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych
w materiałach promocyjnych.
Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora
i pozostają do jego dyspozycji.
Prace uczestników pochodzących z krajów zagranicznych należy nadesłać
wraz z tłumaczeniem na język angielski.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży MiPBP w Będzinie, pod nr tel: (32) 267 – 48 – 28 lub wysyłając
zapytanie na adres e-mail: dziecieca@biblioteka.bedzin.pl
W kwestiach spornych, nierozstrzygniętych na podstawie regulaminu decyzję
podejmuje jury.
Wzór 1

imię i nazwisko autora
wiek
grupa
klasa, szkoła
adres szkoły/placówki
numer telefonu szkoły/placówki
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

Dane szkoły/placówki podaje się wówczas, gdy prace są nadsyłane za
pośrednictwem szkoły/placówki.
W sytuacji nadsyłania prac przez osoby indywidualne proszę podać dane
dotyczące adresu zamieszkania oraz osobistego numeru telefonu i adresu
e-mail. W rubryce imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna proszę wpisać
dane rodzica lub opiekuna prawnego.
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