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Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1. Cele Konkursu
Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów szkół gimnazjalnych
postaw ekologicznych poprzez:
- podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
- uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody,
- poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku i rozbudzenie
odpowiedzialności za jego stan,
- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia
Zakres problematyki konkursu:
- zasoby przyrody i ich ochrona,
- formy ochrony przyrody,
- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
- ochrona powietrza, wód i gleb,
- ochrona środowiska a zdrowie człowieka,
- podstawowe wiadomości z zakresu ekologii,
- gospodarka odpadami,
- obszary i obiekty prawnie chronione w woj. podkarpackim.
2. Organizator
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – Szkolny
Zespół Promocji Zdrowia.
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3. Komisja Konkursowa
Powołana zostanie przez organizatora.
Przewodniczący Komisji Konkursowej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z regulaminem. Do zadań Komisji należy koordynowanie
pracami związanymi z przeprowadzeniem Konkursu. Kwestie sporne rozstrzyga
Jury.
4. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego.
5. Kategorie Konkursowe
Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach:
a) Konkurs indywidualny wiedzy ekologicznej
b) Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.
6. Zadanie uczestników Konkursu
Konkurs wiedzy ekologicznej polega na wypełnieniu testu składającego się z 30
pytań.
Konkurs plastyczny polega na wykonaniu plakatu, kolażu lub innej formy
działalności plastycznej w formacie A-2 lub większym o tematyce ekologicznej.
7. Punktacja
W teście wiedzy za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt.
Zwyciężają osoby, które zdobyły największą liczbę punktów.
Prace plastyczne oceniane będą wg następujących kryteriów:
- związek treściowy z tematem 0 - 5 pkt
- forma przekazu (siła oddziaływania kolażu) 0 – 5 pkt
- wartość artystyczna 0 – 5 pkt.
8. Wymogi formalne
a) Zgłoszenie mogą przesyłać szkoły gimnazjalne.
b) Szkoła biorąca udział w Konkursie może zgłosić uczestników w kategorii:
- Konkurs wiedzy ekologicznej – od jednego do trzech uczniów
- Konkurs plastyczny – do trzech prac z każdego gimnazjum,
c) Szkoła biorąca udział w Konkursie powinna przesłać wypełnione zgłoszenie
uczestnictwa w Konkursie (wg załącznika nr 1)
9. Nagrody
Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody.
Ponadto dla pozostałych, zgłoszonych uczniów dyplomy za uczestnictwo, a dla
opiekunów podziękowania za przygotowanie uczniów.
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10. Bibliografia
Przygotowując uczniów do konkursu można skorzystać z następujących
źródeł:
1. Podręczniki do biologii dla gimnazjum różnych autorów, np.: Lewiński,
Szlachetko, Klimuszko, Kłyś i innych zatwierdzonych przez MEN (OPERON,
Nowa Era, WSiP i inne wydawnictwa)
2. Biologia (ze ślimakiem), praca zespołowa, Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne, Warszawa 1992r
3. Zarys Ekologii z elementami ochrony środowiska i ochrony przyrody,
Zieliński, Lewiński, OPERON Gdynia 2003
4. Ekologia, środowisko, przyroda; T. Umiński, WSiP, Warszawa 1995
i wydania późniejsze
5. Czasopisma: Aura. Parki Narodowe, Przyroda Polska
6. Internet
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Załącznik nr 1 do Regulaminu VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla
Gimnazjalistów
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Uczniów Gimnazjów
„Z ekologią za pan brat”
Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………….
Telefon, Faks:…………………………………………………………………………..
W kategorii „konkurs wiedzy ekologicznej”:
Uczeń 1:
Imię……………………………………
Nazwisko………………………………….
Klasa……………………………………..
Uczeń 2:
Imię…………………………………..
Nazwisko…………………………………
Klasa……………………………………..
Uczeń 3:
Imię…………………………………..
Nazwisko…………………………………
Klasa……………………………………..
W kategorii „konkurs plastyczny”:
Autor/rzy plakatu:
Plakat 1:
Imię……………………………………
Nazwisko………………………………….
Klasa……………………………………..
Plakat 2:
Imię…………………………………..
Nazwisko…………………………………
Klasa……………………………………..
Plakat 3:
Imię…………………………………..
Nazwisko…………………………………
Klasa……………………………………..
Opiekun uczniów…………………………………..
Data zgłoszenia

Podpis i pieczęć
Dyrektora Szkoły
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ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
……………………………................................................
Imię i nazwisko dziecka

……………………………….............................................
Nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w
VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Uczniów Gimnazjów „Z ekologią
za pan brat” organizowanym przez Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych
oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla Uczniów Gimnazjów „Z ekologią za pan
brat”
…………………………………………………………………………………….
nazwa konkursu

……….…………………... ……..……………………………………..................
(miejscowość, data)

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)
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