Regulamin IX Mazurskiego Konkursu Ekologicznego „RADY NA ODPADY” – poziom przedszkolny’
Hasło „BAJECZNIE KOLOROWA SEGREGACJA ODPADÓW”
I Cele Konkursu
Ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•

upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zalet płynących z powtórnego
wykorzystania odpadów
propagowanie idei zrównoważonego rozwoju
kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym
Szczegółowe
szerzenie wśród najmłodszych wiedzy dotyczącej segregacji odpadów i procesów
recyklingu
rozwijanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
aktywizacja i promocja przedszkoli oraz przedszkoli poprzez prezentowanie i nagradzanie
dokonań dzieci
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

II Organizator
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku
III Założenia organizacyjne
•

•

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci z przedszkoli oraz szkolnych oddziałów
zerowych z terenu objętego działaniem Mazurskiego Związku MiędzygminnegoGospodarka 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 Przedszkola lub Szkoły, którego dzieci biorą udział w konkursie wskazuje
Przedszkolnego Koordynatora Konkursu.

Tematyka prac – „Bajecznie kolorowa segregacja odpadów”
Wspólnie z wychowawcą grupy należy przygotować kolorowe pojemniki do segregacji odpadów,
które ułatwią selektywną zbiórkę zgodnie z zasadami realizowanymi na terenie MZM-GO od 1
stycznia 2018. (informacje pod linkiem: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/325wspolny-system-segregacji-odpadow )
Przed wykonaniem pracy nauczyciel organizuje zajęcia dotyczące segregacji odpadów oraz recyklingu
surowców wtórnych (plastiku, papieru, metalu, szkła). Do wykonania pracy użyjcie ogólnie
dostępnych materiałów, w tym np. wiader po farbie, pojemników po artykułach spożywczych.
Oznakujcie pojemniki w sposób, który ułatwi segregację odpadów. Bajecznie kolorowe pojemniki
przyciągną wzrok i zachęcą do częstego korzystania. Prace odbieracie po rozstrzygnięciu konkursu i
korzystacie z nich, by doskonalić sztukę segregacji odpadów.
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Technika i forma pracy
•
•

praca o charakterze przestrzennym jest przygotowana w dowolnej technice z użyciem
różnorodnych surowców wtórnych (np. pojemniki, metalowe opakowania)
praca powinna być wykonana przez uczestników konkursu; dopuszczamy też pomoc
wychowawcy, opiekunów lub rodziców.

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
staranność wykonania
oryginalność
wrażenia artystyczne

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Przedszkolaki rywalizują o zabawkę lub element wyposażenia do swojego przedszkola. Organizator
przewiduje dodatkowe upominki dla przedszkolaków.
VIII. Źródła informacji dla uczestników Konkursu
Strona internetowa Mazurskiego
www.mzmgo.mazury.pl

Związku

Międzygminnego

–

Gospodarka

Odpadami
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