
 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W WOŁOWIE 
ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 

 tel./fax ( 71 ) 389 21 00  e-mail: wpodn@wolowpce.pl  www .wolowpce.pl 

 

Wołów, dnia 26.02.2021 r. 

PCE i PPP.406.7.2021 

  

Szanowni Państwo!  

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych,  już po raz szósty 

zapraszają uczniów szkół powiatu wołowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie 

Ekologicznym 

  

„Kreatywny Recycling” 

  

Celem konkursu jest: 

 upowszechnianie idei recyclingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych 

materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych. 
 kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej w odniesieniu do wykorzystania 

odpadów pochodzących z gospodarstw domowych tj.papier, plastik, puszki… 

 propagowanie ekologicznego stylu życia,  

 rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,   

  

Regulamin i deklaracja uczestnictwa znajdują się w załączeniu. 

Zapraszamy wszystkich  uczniów i nauczycieli  do wzięcia udziału w konkursie.   

  

 

              Doradca metodyczny                                                                            Dyrektor 

nauczania przedmiotów przyrodniczych                                                     Krystyna Adaśko 

           Regina Kmicińska     
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                Regulamin VI Powiatowego Konkursu 

Ekologicznego 

KREATYWNY RECYCLING 

 

      „MÓJ EKO UKŁAD KRWIONOŚNY” 

 

 

I. Organizator. 

 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie.    

 

II. Cele Konkursu   

 upowszechnianie idei recyclingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych 

materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych. 
 kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej odniesieniu do wykorzystania 

odpadów pochodzących z gospodarstw domowych tj.papier, plastik, puszki… 

 propagowanie ekologicznego stylu życia,  

 rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,   

  

III. Uczestnicy konkursu   

 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych powiatu wołowskiego. 

2. Szkoła wyznacza szkolnego koordynatora do kontaktów z organizatorem, który zgłasza 

udział w konkursie poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres Powiatowego Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wpodn@wolowpce.pl 

3. W etapie szkolnym może wziąć udział dowolna ilość uczestników.  

4. Jeśli w placówce znajdzie się więcej prac konkursowych, to komisja szkolna musi 

wyłonić prace, które zostaną przesłane do Organizatora. 

5. Koordynator może przesłać do Organizatora max. po dwie prace z każdej kategorii 

wiekowej. 

6. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych.  

 

a) Kategoria I -uczniowie klas: I – III szkoły podstawowej. 

 

b) Kategoria II - uczniowie klas: IV – VIII szkoły podstawowej.   

 

c) Kategoria III- uczniowie szkoły ponadpodstawowej. 
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IV. Zasady Konkursu   

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień 

zawartych w  niniejszym Regulaminie. 

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie ekologicznej 

pomocy do nauki biologii  UKŁAD KRWIONOŚNY.  

3. Materiałami, które powinny być wykorzystane do wykonania pracy są wyłącznie 

surowce wtórne.  

4. Nadesłane prace konkursowe stają się własnością organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 

6. Uczestnik, zgłaszając  się do konkursu  oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

 i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Oświadcza również, że wyraził 

zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie  zgłoszonych prac  w formie 

multimedialnej i fotografii oraz publikowania imienia i nazwiska, w materiałach  

 promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach oraz na stronach  

 internetowych PCE i PPP w Wołowie, Facebooku, a także do udostępniania swojego 

wizerunku przez PCE i PPP w Wołowie do celów  promocyjnych i informacyjnych 

(zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych) 

 

V. Czas trwania konkursu i sposób składania prac. 

7. Konkurs przebiegać będzie od 1 marca  do 26 marca 2021r. 

8. Prezentacje składające  się  maksymalnie z 20 slajdów należy przesłać drogą mailową 

na adres regina.kmicinska@wolowpce.pl Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.  

9. Prezentacje dotyczą wykonywania projektu oraz jego efekty -krótka prezentacja 

gotowego modelu.  

Prezentacja powinna zawierać: 

 krótką prezentację uczestników, 

 sposób zbierania potrzebnych materiałów. 

 proces tworzenia, 

 efekt końcowy projektu. 

10. Termin składania  prac  upływa 26.03.2021 r. 
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VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników. 

 

11. Prace konkursowe będzie oceniała komisja powołana przez Organizatora.  

12. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w dwuosobowych drużynach. 

13. Komisja w terminie do 09 .04.2021r. wybierze najlepsze prace recyclingowe. 

      14. W ocenie prac będzie brana pod uwagę kreatywność, estetyka oraz sposób prezentacji.  

       15. Prezentacje wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie. 

     16. Ogłoszenie wyników nastąpi  najpóźniej do 16. 04.2021 r. Informacja o wynikach  

            konkursu  zostanie  zamieszczona na stronie internetowej PCE i PPP w Wołowie. 

      18. Nagrody zostaną wręczone na Gali Laureata organizowanej w czerwcu 2021  

            przez PCE i PPP w Wołowie. 

      17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych          

             osobowych  oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach   

             informacyjnych i promocyjnych.       

 

 

 

 

 

Na wszelkie sugestie i pytania informacji udziela  

Pani Regina Kmicińska  

– doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych,  

nr tel. 604-556-897. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

       pieczątka szkoły                                                                               miejscowość i data 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
KREATYWNY RECYCLING 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa szkoły) 

………………………………………………………………………………………………… 

w………………………………………………………………………………………………. 

tel……………………………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………….. 

zgłasza n/w uczniów do udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym 

 „Kreatywny Recycling” 

1.……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

2.………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

3.……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

4.………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego) 

………………………………………………………………………………………………… 
(nr telefonu i e-mail nauczyciela zgłaszającego) 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

                                                                                                                   Pieczątka i podpis dyrektora szkoły   


