Regulamin IX Mazurskiego Konkursu Ekologicznego „RADY NA ODPADY” – poziom młodzieżowy
(uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjaliści)
Hasło „EKOTORBA Z MOCNYMI USZAMI”
I Cele Konkursu
Ogólne
 upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i popularyzacja proekologicznych zachowań
 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju
 kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym
Szczegółowe


uświadomienie uczniom potrzeby ograniczania ilości odpadów produkowanych w najbliższym
otoczeniu, poprzez stosowanie toreb wielokrotnego użytku
 rozwijanie twórczej inwencji ucznia i kreatywności
 aktywizacja i promocja szkół poprzez prezentowanie i nagradzanie dokonań uczniów
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
II Organizator
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku
III Założenia organizacyjne


W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas V – VIII oraz klas gimnazjalnych
z terenu objętego działaniem Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami
(gmina Banie Mazurskie, gmina Budry, gmina miejska Giżycko, gmina wiejska Giżycko, gmina
Kruklanki, gmina Miłki, gmina Orzysz, gmina Pozezdrze, gmina Ryn, gmina Srokowo, gmina
Węgorzewo, gmina Wydminy).
 Dyrektor Szkoły, którego uczniowie biorą udział w konkursie wskazuje Szkolnego Koordynatora
Konkursu.
Tematyka prac
Uczniowie mają za zadanie zaprojektowania i wykonania tekstylnej torby na zakupy. Praca powinna
zawierać ekologiczny przekaz oraz akcenty lokalne. Torbę zabierzecie ze sobą do sklepu i nie będzie
potrzebowali kupować plastikowych reklamówek. Skorzysta na tym nasze środowisko naturalne.
Każdy z nas wytwarza średnio 446 reklamówek rocznie – statystyczny Niemiec – 98, Fin – zaledwie 5.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wykorzystane do wyprodukowania toreb na podstawie
nagrodzonych pomysłów. Ekologiczne torby wielokrotnego użytku oparte na projektach uczniów
będziemy rozpowszechniali na terenie MZM-GO.
Technika i forma pracy


uczestnicy projektują i przygotowują torbę ekologiczną
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praca jest wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu oraz podpisana (ucho torby
opatrujemy papierową opaską zawierającą imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, klasę,
telefon kontaktowy)
Prace podlegają zwrotowi. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii
przedstawiających konkursowe prace oraz wystawiania prac w celach edukacyjnych i informacyjnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wraz z pracą deklaracji uczestnictwa. Zgłoszenie
uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez
uczestników.
Prace konkursowe oraz formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (ul. Pocztowa 2 ) w terminie do 10.04.18 do godz. 15:30
IV. Terminy




termin dostarczenia deklaracji udziału oraz prac konkursowych: 28.03.2018r.
ogłoszenie wyników konkursu: 13.04.2018r. (na stronie MZMGO www.mzmgo.mazury.pl)
wręczenie nagród 02.05.2018r. (X Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-logika 2018”
w Węgorzewie)
V. Komisja Konkursowa
Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich odwołań. W sprawach spornych Komisja
zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.
VI. Kryteria oceny zgłoszonych prac
 zgodność pracy z tematyką konkursu
 przekaz ekologiczny
 staranność wykonania
 oryginalność
 wrażenia artystyczne
 akcenty lokalne
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do zwycięzcy powędruje nagroda główna
w postaci roweru.
VIII. Źródła informacji dla uczestników Konkursu Strona internetowa Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami www.mzmgo.mazury.pl
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