Patron medialny:

Urząd Miejski w Będzinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
ogłaszają
XIX edycję ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT
pt. W sercu lasu
REGULAMIN KONKURSU
I. Organizatorzy konkursu:
• Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Kształtowania Środowiska
• Urząd Miejski w Będzinie: Wydział Promocji,Kultury, Sportu i Komunikacji
Społecznej
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie:
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina
II. Cele konkursu:
• Promowanie idei ochrony środowiska.
• Upowszechnienie wiedzy na temat ekologii.
• Propagowanie ekologicznego stylu życia.
• Dążenie do rozwoju zrównoważonego.
• Uświadomienie zagrożeń dla środowiska.
III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych,gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wychowanków placówek i ośrodków
szkolno – wychowawczych oraz do osób indywidualnych z Polski oraz miast partnerskich
Będzina (Kaisiadorys z Litwy, Iżewsk z Rosji, Tatabanya z Węgier i Basse-Ham z Francji).
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
GRUPA I :
przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych.
GRUPA II :
klasy IV – VI szkół podstawowych.

GRUPA III :
szkoły gimnazjalne.
GRUPA IV :
szkoły ponadgimnazjalne.
Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko
1 pracę.
Zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane drukowanymi literami
na odwrocie zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko autora
• wiek
• grupa
• klasa, szkoła (adres i numer telefonu oraz adres e-mail)
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
Informacje proszę zamieścić w tabeli według dołączonego wzoru (wzór 1). Każda tabela z
danymi powinna być przytwierdzona trwale do pracy konkursowej.
Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury.
IV Zadania konkursowe:
GRUPA I :
przedszkola – grupy 6-latków, klasy „0” - III szkół podstawowych
LAS
–
–
–
–

praca plastyczna płaska przedstawiająca las
na rysunku muszą się znajdować minimum trzy drzewa
format pracy – A 4 (210 mm X 297 mm)
można korzystać z dowolnych materiałów plastycznych oraz innych materiałów,
jednak wyłącznie trwałych i nie podlegających psuciu się
GRUPA II :
klasy IV – VI szkół podstawowych
LEŚNE TROPY

–
–
–
–
–
–

praca plastyczna przestrzenna prezentująca trop jednego, wybranego przez siebie
zwierzęcia
należy przedstawić wyłącznie jeden trop ( np. jedna stopa, jedno kopyto)
można korzystać z dowolnych materiałów plastycznych oraz innych materiałów,
jednak wyłącznie trwałych i nie podlegających psuciu się
trop należy przymocować trwale na podstawie o wymiarach 15 cm X 15 cm
podstawa powinna być sztywna np. gruba tektura, plastik, metal, drewno
do tropu należy dołączyć nazwę zwierzęcia które go pozostawia

GRUPA III:
szkoły gimnazjalne
LEŚNY WYPOCZYNEK
–
–

–
–

–

praca plastyczna w formie komiksu przedstawiająca jedną z form spędzania
wolnego czasu w lesie
należy przedstawić taką formę spędzania czasu wolnego w lesie, która jest
społecznie akceptowana i powszechnie uważana za pozytywną i niesprzeczną z
obowiązującym prawem i normami
należy zachować następującą formę: minimum trzy powiązane ze sobą kadry
(okienka komiksowe) zawierające obraz oraz tekst (narratora lub bohatera komiksu)
obraz i tekst mogą występować łącznie w jednym kadrze lub osobno, oba elementy
muszą być jednak użyte w pracy. Wyklucza się możliwość wykonania pracy z
wykorzystaniem tylko obrazu lub tylko tekstu
praca jednostronna format A 3 (297 mm X 420 mm)
GRUPA IV:
szkoły ponadgimnazjalne
LAS W ŻYCIU CODZIENNYM

–
–
–
–
–
–
–
–

praca w formie filmu przedstawiającego możliwość wykorzystania drewna w życiu
codziennym
należy wybrać jeden przedmiot codziennego użytku wykonany z drewna i
przedstawić sposób jego powstania: od kawałka drewna do produktu finalnego
przedmiot może zawierać inne elementy niż drewno, jednak nie powinny one
przekraczać 20 % całości przedmiotu
do przedstawienia procesu powstania przedmiotu można użyć dowolnych pomocy i
rekwizytów
uczestnik konkursu dokonuje przedstawienia procesu powstawania przedmiotu
samodzielnie
nagranie zawierać musi dźwięk i obraz
całość nagrania (wraz ze wstępem i zakończeniem) nie może przekraczać 3 minut
wymagania techniczne film: film możliwy do odtworzenia na komputerze
z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, płyta CD lub DVD.

V Terminy:
Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs ekologiczny” należy składać w terminie do
17.03.2017 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży lub sekretariacie Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin.
Prace z miast partnerskich Będzina należy przesłać do 17.03.2017 (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie
Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin Polska
z dopiskiem „Konkurs ekologiczny”
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.04.2017 o godzinie 11.00 w budynku
MiPBP w Będzinie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu
rozstrzygnięcia konkursu.
O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie oraz za
pośrednictwem strony internetowej www.biblioteka.bedzin.pl
VI Ocena i nagrody
W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu.
Ocenie będą podlegać: umiejętność uchwycenia tematu, prezentacja wymaganych treści,
twórcza postawa autora, estetyka wykonania.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
VII Postanowienia końcowe
Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację
przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Organizatorzy zastrzegają
w materiałach promocyjnych.
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Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
MiPBP w Będzinie, pod nr tel: (32) 267 – 41 – 65 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail:
dziecieca@biblioteka.bedzin.pl
Wzór 1
imię i nazwisko autora
wiek
grupa
klasa, szkoła
adres szkoły/placówki
numer telefonu szkoły/placówki
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Dane szkoły/placówki podaje się wówczas, gdy prace są nadsyłane za pośrednictwem
szkoły/placówki.
W sytuacji nadsyłania prac przez osoby indywidualne proszę podać dane dotyczące
adresu zamieszkania oraz osobistego numeru telefonu i adresu e-mail.
W rubryce imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna proszę wpisać dane rodzica lub
opiekuna prawnego.

