
                             
REGULAMIN

konkursu
 „Parada Wolności dla Ziemi 2018” (PWdZ 2018)

organizowanego w ramach 
Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi 2018 (PODZ 2018)

 1 Cel  :
➢ wzmocnienie świadomej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w powiecie bełchatowskim i na świecie;
➢ wykazanie ścisłego związku edukacji kulturalno – estetycznej i edukacji prośrodowiskowej;
➢ utrwalenie wiedzy o ekologii;
➢ wykazanie możliwości powtórnego wykorzystania odpadów w sposób edukacyjny.

 2 Uczestnicy
 2.1 Uczestnikiem  konkursu  może  być  każda  placówka  oświatowa  i  wychowawcza  z  terenu  powiatu

bełchatowskiego;
 2.2 Organizator rozsyła karty zgłoszeń do wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu

bełchatowskiego;
 2.3 Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  przesłanie  karty  zgłoszeniowej  (Załącznik)  do Organizatora

do     dnia     30     marca   201  8   r.   (decyduje data doręczenia karty zgłoszenia do Organizatora).

 3 Przebieg i warunki konkursu
 3.1 Placówki zgłaszają do konkursu grupę  trzech osób reprezentujących Placówkę;
 3.2 Konkurs polega na wykonaniu transparentu ekologicznego oraz przemaszerowanie z nim w Paradzie Wolności

dla Ziemi podczas uroczystości podsumowania PODZ  '   201  8     w dniu    15   czerwca 201  8   r.;
 3.3  Wymogi techniczne dotyczące transparentu według informacji w karcie zgłoszenia;
 3.4  Kryteria oceny:

 3.4.1 wartość przesłania ekologicznego i czytelność dla odbiorcy,
 3.4.2 pomysłowość ujęcia tematu,
 3.4.3 estetyka wykonania.
Za każde z kryteriów oceny placówka może uzyskać od 0 do 10 punktów,
Łącznie zespół może uzyskać od 0 do 30 punktów.

 4 Nagrody:
 4.1.1 dla placówek – za uzyskanie I, II i III miejsca oraz 1 i 2 wyróżnienia, dla pozostałych uczestników –

nagrody pocieszenia.

 5 Organizator
 5.1 Zorganizowaniem konkursu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa.
 5.2 Do zadań Organizatora należy: 

 5.2.1 zorganizowanie  konkursu  w terminie  do  15 czerwca  2018 r. (planowane  miejsce  przeprowadzenia
konkursu – plac Narutowicza przy MCK w Bełchatowie); miejsce i termin może ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora; w takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach;

 5.2.2 prowadzenie stosownej dokumentacji – protokołu rozstrzygnięcia konkursu i protokołu odbioru nagród;
 5.2.3 powołanie komisji konkursu czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu;
 5.2.4 powiadomienie o wynikach konkursu osób zainteresowanych.

 5.3  Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.powiat-belchatowski.pl

ZAPRASZAMY  !!!

Opracowała: Magdalena Luba , WOŚRiL



Załącznik do Regulaminu

 „Parada Wolności dla Ziemi 2018”

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

      Pieczęć Szkoły KARTA ZGŁOSZENIA

 „Parada wolności dla Ziemi 2018”

Zapoznałam/łem się z regulaminem i zgłaszam udział reprezentacji:

Nazwa placówki/

dane teleadresowe: ......................................................................................................................................................................................

Zespół/skład: ......................................................................................................................................................................................

 (podać imiona i nazwiska lub ilość osób)

Opiekun/kontakt: ......................................................................................................................................................................................

(podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy)

Wymogi techniczne do transparentu: 

transparent może być wykonany z dowolnych materiałów, przy czym obszar na którym znajdować

się będzie “ekologiczne przesłanie” musi mieć wymiary co najmniej 100/70 cm i musi posiadać

dwa (lub więcej) wsporniki do trzymania.

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

     Pieczęć i podpis

                    Dyrektora Placówki

      



Powołanie komisji

W dniu ............... roku powołuje się komisję konkursu „Parada Wolności dla Ziemi 2018” w składzie;

1. .............................................. - 
2. .............................................. - 
3. .............................................. - 
4. .............................................. - 

 Protokół z posiedzenia komisji

Komisja w składzie j.w. ustaliła, zgodnie z regulaminem konkursu, co następuje:

Nagrody  otrzymują :

Zbiorowe/Placówki:
I miejsce ......................................................................................
II miejsce ......................................................................................
III miejsce ......................................................................................
oraz 
1 wyróżnienie ......................................................................................
2 wyróżnienie ......................................................................................

Na tym protokół zakończono.
Podpisy Komisji:

1.  

2.  

3.  

4.



Karta oceny

Zespół numer .........

z ....................................................................................
w składzie:

1.  ..............................................................
2.  ..............................................................
3.  ..............................................................

Zadanie plastyczno – techniczne: TRANSPARENT

• wartość przesłania ekologicznego i czytelność dla odbiorcy ..... pkt.
• pomysłowość ujęcia tematu ..... pkt.
• estetyka wykonania ..... pkt.

Podsumowanie:

     zespół łącznie otrzymuje ..... pkt. 

Zajmuje  ........ miejsce zdobywając .......... nagrodę/wyróżnienie*

*niepotrzebne skreślić lub/i uzupełnić właściwe



PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD

Parada Wolności dla Ziemi 2018
w dniu ….......  2018 r.

Nagrody zbiorowe

Lp. Miejsce / wyróżnienie Nazwa towaru Placówka Podpis

1. I miejsce

2. II miejsce

3. III miejsce

4. wyróżnienie

5. wyróżnienie

Podpisy Komisji:

1.  

2.  

3.  

4.  
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