
                                      
REGULAMIN

konkursu
„Jarmark Ekologicznych Rozmaitości 2018” (JER 2018) 

organizowanego w ramach 
 Działań ekologicznych pn. „Powiatowe Obchody Dnia Ziemi 2018– PODZ'18” organizowanych

dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

 1 Cel:

➢ wzmocnienie świadomej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w powiecie bełchatowskim;
➢ popularyzacja tematyki ekologicznej wśród uczniów placówek oświatowych i wychowawczych oraz mieszkańców z terenu

powiatu bełchatowskiego,
➢ łączenie wiedzy i świadomości ekologicznej z działaniami artystycznymi,

 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 Konkurs polega na zaprezentowaniu działań ekologicznych prowadzonych   w placówce w formie ekspozycji

podczas  uroczystości  Działań  ekologicznych  pn.  „Powiatowe  Obchody  Dnia  Ziemi  2018 –  PODZ'18”
organizowanych dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

 3.2 Każda placówka zgłasza maksymalnie jedną ekspozycję. 
 3.3 Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w terminie do 15 czerwca 2018 r.
 3.4 Forma ekspozycji – dowolna, np.: stolik, sztaluga, krzesła, tablica, parawan, kosze itp.
 3.5 Organizator zapewnia miejsce do ekspozycji, placówka przygotowuje ekspozycję we własnym zakresie.
 3.6 Kryteria oceny:

 3.6.1 różnorodność i innowacyjność prezentowanych działań ekologicznych,
 3.6.2 estetyka i ogólny wyraz artystyczny ekspozycji,
 3.6.3 czytelność dla odbiorcy prezentowanych na stoisku treści ekologicznych.
Za każde z kryteriów oceny placówka może uzyskać od 0 do 10 punktów.
Łącznie zespół może uzyskać od 0 do 30 punktów.

 3.7 Nagrody:
 3.7.1 Zaproszenie  do  udziału  w konkursie  zostanie  wystosowane do  wszystkich placówek z terenu powiatu

bełchatowskiego. 
 3.7.2  Nagrody rzeczowe przewidziane są dla każdej reprezentacji placówki przygotowującej stoisko.
 3.7.3 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przekaże również nagrody  za  zajęcie  I,  II i  III

miejsca oraz za 2 wyróżnienia dla najlepszych placówek.
 4  Organizator

 4.1 Zorganizowaniem konkursu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.

 4.2 Do zadań Organizatora należy: 
 4.2.1 zorganizowanie  konkursu  w  terminie  15   czerwca  201  8    r.   (planowane  miejsce  przeprowadzenia

konkursu  –  scena  przy  Gigantach  Mocy w  Bełchatowie);  miejsce  i  termin  może  ulec  zmianie  z przyczyn
niezależnych od Organizatora, w takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach;

 4.2.2 prowadzenie stosownej dokumentacji;
 4.2.3 powołanie komisji konkursu czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu;
 4.2.4 powiadomienie o wynikach konkursu osób zainteresowanych.

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

ZAPRASZAMY  !!!



Załącznik  do Regulaminu
 Jarmark  Ekologicznych  Rozmaitości  2018

.................................................................................
     Pieczątka nagłówkowa Placówki

KARTA ZGŁOSZENIA
 „Jarmark Ekologicznych Rozmaitości 2018”

1. Zapoznałam/łem się z Regulaminem i zgłaszam udział:

.......................................................................................................................................................................................................................
(podać nazwę Placówki)

2. Koordynatorem działań związanych z przygotowaniem ekspozycji Placówki będzie:

.......................................................................................................................................................................................................................
 (podać imię i nazwiska, kontakt telefoniczny i e-mail)

 

3. Dane techniczne ekspozycji:

a) potrzebna ilość miejsca (jednostka = mxm): .............................................................................................................................

b) rodzaj sprzętu i wyposażenie potrzebne placówce: ......................................................................................

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

(stolik/i, krzesło/a, sztaluga/i, tablice itp.)

c) ilość osób do obsługi . ….............................................................................................................................................................

4. Przy ocenie stoiska przez komisję konkursową będzie przynajmniej jedna osoba z Placówki:

...................................................................................................................................................................................... 
(podać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny )

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

     Pieczęć i podpis

                    Dyrektora Placówki

(Miejscowość) ......................................, dnia  ...............  2018 r.


