
   

   

 

Regulamin konkursu ekologicznego „Moja Planeta” 
 

§ 1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu na wiersz o tematyce ekologicznej „Moja Planeta” jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Powstańców Śląskich w Imielinie, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi.  

§ 2 Cele konkursu 

1. Prezentacja umiejętności językowych uczniów.  

2. Budzenie wrażliwości i kreatywności artystycznej u dzieci.  

3. Propagowanie wiedzy o zmianach klimatu oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej.  

4. Kształtowanie postaw proekologicznych.  

5. Dostosowywanie się do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków.  

§ 3 Organizacja i przebieg konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.  

2. Konkurs polega na recytacji samodzielnie napisanego wiersza o tematyce ekologicznej.  

3. Wiersz musi zawierać minimum 8 wersów. Film z nagraniem nie powinien być dłuższy niż 3 minuty.  

4. Nagranie recytacji wiersza należy przesłać do 20 kwietnia 2021 r. na adres mailowy 

ewa.szkolut@sp1.imielin.pl. W treści maila należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz klasę.  

5. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

6. Dostarczenie pracy konkursowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika lub jego opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie przedstawionym w regulaminie konkursu.  

7. Wyniki zostaną ogłoszone w Dniu Ziemi tj. 22 kwietnia 2021 r.  

8. Tekst wiersza powinien nawiązywać do problemów naszej planety lub sposobów radzenia sobie z nimi np.: 

oszczędzanie wody, zanieczyszczenia powietrza, segregacja odpadów.  

§ 4 Ocena i nagrody 

1. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze nagranie zwracając uwagę na zgodność tekstu wiersza z tematem 

konkursu, jego kreatywność i ogólne wrażenie artystyczne. 

2. Na stronie internetowej Szkoły zostaną opublikowane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy i klasa. 

3. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone po powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego.  

 

Organizatorzy: 

Anna Żurawik 

Weronika Koziorz  

Ewa Szkołut 
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