Regulamin Konkursu Ekologicznego
"Jestem EKOLOGICZNY - to bardzo proste!!!"
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym " Jestem
EKOLOGICZNY - to bardzo proste!!!"
2. Organizatorami konkursu są Agnieszka Respondek i Beata Kotaś, nauczycielki w Zespole
Szkół Technicznych w Tarnowie, opiekunki Szkolnego Koła Ekologicznego.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów ZST w Tarnowie.
§2 Cele konkursu
 włączenie młodzieży do aktywnego udziału w działaniach związanych z ekologią
i ochroną naturalnego środowiska;
 propagowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży;
 zapobieganie degradacji środowiska naturalnego;
 uświadomienie młodzieży, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą
wspólną odpowiedzialnością;
 rozwijanie wyobraźni;
 integracja oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
§3 Tematyka konkursu
W pracy konkursowej uczestnik wskazuje:
 w jaki sposób w codziennym życiu każdy człowiek może zadbać o swoje najbliższe
środowisko;
 jakie codzienne, proste działania (w domu, w szkole, w pracy, na spacerze, w sklepie,
na wakacjach itp.) przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w naszej okolicy;
 jakie znaczenie mają te działania w skali lokalnej i globalnej;
§4 Forma prac konkursowych
1. Praca konkursowa może mieć formę plakatu, makiety itp. i może zostać wykonana
dowolną techniką.
2. Praca konkursowa może również zostać przygotowana w formie elektronicznej
(prezentacja multimedialna, infografika, krótki film edukacyjny).
§5 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZST w Tarnowie, który do dnia 28
stycznia 2021r zgłosi chęć udziału nauczycielowi (p. A. Respondek) albo wyśle taką
informację na adres agnieszka.respondek@zst.tarnow.pl
2. Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy złożyć do dnia
15 marca 2021 r.
3. Prace konkursowe można wykonać indywidualnie albo w parach.

4. Prace przestrzenne: plakaty, makiety itp. należy złożyć w wyznaczonym terminie
w pokoju nauczycielskim w głównym budynku szkoły. Jeżeli do dnia 15 marca nauka
nadal będzie odbywała się w formie zdalnej pracę przestrzenną należy sfotografować,
a fotografię przesłać na adres agnieszka.respondek@zst.tarnow.pl do dnia 15 marca br.
5. Prace wykonane w formie elektronicznej należy przesłać w wyznaczonym terminie na
adres agnieszka.respondek@zst.tarnow.pl
§5 Ocena prac konkursowych i nagrody
1. Komisja Konkursowa oceni zgodność prac z tematem, kreatywność twórcy oraz estetykę
wykonania.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Szkolnych Dni
Kultury (prawdopodobnie w maju br.).
3. Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania najlepszych prac na stronie
internetowej ZST oraz do wykorzystania prac na wystawie ekologicznej w budynkach
ZST.

