WOŚ. 605.16.2018.BK

REGULAMIN
Powiatowego Rodzinnego Konkursu Ekologicznego 2018
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem „Powiatowego Rodzinnego Konkursu Ekologicznego 2018”, zwanego dalej
Konkursem, jest Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. propagowanie ekologicznego stylu życia,
2. doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz o ekologii,
3. podniesienie świadomości nt. prawidłowych zasad dokarmiania ptaków,
4. promocja tradycyjnych metod wykonywania ozdob bożonarodzeniowych (np. ozdoby ze
słomy, papieru),
5. promocja wykonywania ozdob bożonarodzeniowych z materiałów recyklingowych,
6. nauka obserwacji i rozpoznawania pospolitych i chronionych gatunków ptaków
występujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu wołomińskiego,
7. zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę kształtowania u dzieci aktywnej, świadomej
i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody, rozbudzenie wrażliwości na piękno i potrzeby
przyrody.
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§3
UCZESTNICY
Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatu wołomińskiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie Drużyny, poprzez wypełnienie załącznika
nr 1 oraz załącznika nr 2, które należy złożyć do Starostwa Powiatowego
w Wołominie, w terminie wskazanym w harmonogramie konkursu (Tab. 1).
W konkursie mogą brać udział Drużyny składające się co najmniej z dwóch osób, z czego
jedna osoba to dziecko w wieku do 18 r.ż., a druga osoba to prawny opiekun tego dziecka
(lub pełnoletnia osoba, która uzyskała pozwolenie od prawnego opiekuna dziecka –
Załącznik nr 2);
Zgłoszenia można składać
- w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin
lub
- wysyłając e-mail zawierający skan zgłoszenia na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl
(oryginały zgłoszenia należy dostarczyć przed rozpoczęciem warsztatów– zgodnie z
harmonogramem Konkursu Tab.1).
Każda zgłoszona osoba może być członkiem tylko jednej Drużyny.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą
na jego warunki.
Liczba uczestników Konkursu jest ograniczona (max. 40 osób).
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§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator poinformuje placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) funkcjonujące na terenie
powiatu wołomińskiego, o konkursie zgodnie z harmonogramem konkursu (Tab. 1).
2. Drużyny, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, wykonają zadanie konkursowe, składające
się z 4 etapów:
Etap I będzie polegał na udziale w warsztatach nt. dokarmiania ptaków i wykonywania
karmników z materiałów recyklingowych (miejsce: sala konferencyjna Starostwa
Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin)
Etap II będzie polegał na udziale w warsztatach nt. tradycyjnych sposobów wykonywania
ozdób bożonarodzeniowych (miejsce: Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości,
05-200 Wołomin, ul. Orwida 20)
Etap III będzie polegał na udziale w warsztatach nt. …. to będzie eko-niespodzianka 😊
Etap IV będzie polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy,
którą Drużyny uzyskają na ww. warsztatach (pytania ukażą się na stronie
www.powiat-wolominski.pl ).
Tab. 1. Harmonogram konkursu

Ramy czasowe
Do 9 listopada 2018r.
Do 21 listopada 2018 r.
24 listopada 2018 r.
(sobota)
8 grudnia 2018 r.
(sobota)
Luty/Marzec 2019 r.
Do 31 marca 2019 r.

Opis
Ogłoszenie konkursu.
Termin zgłaszania Drużyn do uczestnictwa w Konkursie i
Warsztatach nr 1.
Warsztaty nr 1 nt. dokarmiania ptaków i wykonywania
karmników z materiałów recyklingowych.
Warsztaty nr 2 nt. tradycyjnych sposobów wykonywania
ozdób bożonarodzeniowych (mailowe potwierdzenie
uczestnictwa do 5 grudnia 2018 r).
Warsztaty nr 3 oraz umieszczenie pytań konkursowych na
stronie www.powiat-wolominski.pl
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.

3.
4. Drużyna może wziąć udział we wszystkich lub tylko w wybranych warsztatach.
5. Odpowiedzi na pytania konkursowe może dostarczyć Drużyna, która wzięła udział
w co najmniej 1 warsztacie.
6. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy składać tylko w formie mailowej, na adres
zee.wos@powiat-wolominski.pl podając w tytule maila nazwę drużyny
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zawartych w § 4, ze względu
okoliczności niezależne od Organizatora.
8. Koszty dojazdu na warsztaty pokrywają uczestnicy.
9. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
§5
KRYTERIA OCENY
1. Odpowiedzi na pytania konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną
przez Organizatora.
2. Podczas oceniania odpowiedzi komisja weźmie pod uwagę:
a. poprawność udzielonych odpowiedzi,
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b. wyczerpanie tematu,
c. poprawność językową.
Podczas przyznawania punktów za udział w warsztatach komisja weźmie pod uwagę
punktualność, kompletność drużyny i aktywny udział w zajęciach.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać:
a. Za udział w Warsztatach nr 1 Drużyna może otrzymać max. 5 pkt;
b. Za udział w Warsztatach nr 2 Drużyna może otrzymać max. 5 pkt;
c. Za udział w Warsztatach nr 3 Drużyna może otrzymać max.7 pkt;
d. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe Drużyna może otrzymać
max. 16 pkt.
Maksymalna, łączna suma punktów, możliwa do uzyskania z obu etapów: 33 pkt.
O tym, które miejsce zajmie dana drużyna decyduje suma zebranych punktów.
§6
NAGRODY
Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody dla:
a. drużyny, która zajmie I miejsce – nagrody o łącznej wartości ok. 1500 zł
b. drużyny, która zajmie II miejsce – nagrody o łącznej wartości ok. 1000 zł
c. drużyny, która zajmie III miejsce – nagrody o łącznej wartości ok. 500 zł
Dla wszystkich drużyn biorących udział w konkursie Organizator przewiduje dyplomy
za uczestnictwo oraz zestaw upominków.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień i nagród pocieszenia.
W przypadku remisu o przyznanej nagrodzie zdecyduje, w pierwszej kolejności, ilość
warsztatów, w których wzięła udział dana Drużyna, a jeśli to nie rozstrzygnie, Komisja
przeprowadzi losowanie.
Zwycięzcy nie mogą ubiegać się o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
Wyniki oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej
Organizatora (http://www.powiat-wolominski.pl)
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy.
Dane osobowe uczestników akcji podlegają ochronie prawnej i zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz w działaniach
promocyjnych Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Uczestnicy konkursu i warsztatów wyrażają zgodę na fotografowanie i umieszczenie zdjęć
z przebiegu konkursu i warsztatów na stronie internetowej oraz na Facebooku Organizatora
oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zdjęć na stronach jednostek podległych
Organizatorowi.
Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania
przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora
konkursu (http://www.powiat-wolominski.pl).
O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie
pok. 108 (Zespół Edukacji Ekologicznej) lub pod numerem telefonu 22 787 43 01 wew. 158.
Prowadzący sprawę: Barbara Kocikowska-Kopyt i Robert Angielski.
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