
REGULAMIN GMINNEGO 

KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„EKO-KONSUMENT” 
 
Postanowienia ogólne: 

Organizator konkursu 

 Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach 

 Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach  

 Konkurs pod Patronatem Wójta Gminy Szaflary 

 

Cele konkursu: 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych – Eko-Konsument. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy  

o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei 

powtórnego wykorzystywania odpadów. 

3. Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów i uzyskiwania 

przez Gminę poziomów recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej. 

4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami – 3R. 

5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania. 

6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go 

środowiskiem. 

7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości w roli eko-konsumenta. 

 

Kategorie konkursowe: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz 

trzecich klas gimnazjum z terenu Gminy Szaflary.  

Kategoria I – dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych 

Kategoria II – klasy VII, VIII oraz III klasa gimnazjum 



 

Warunki uczestnictwa: 

Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów do konkursu gminnego w każdej kategorii 

- laureatów etapu szkolnego. Zgłoszenie reprezentacji do udziału w konkursie 

należy składać do 10.05.2019r. do Szkoły Podstawowej w Szaflarach na adres 

e-mail: suskia@poczta.onet.pl lub osobiście w sekretariacie dostarczając 

zgłoszenie które zawiera: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, klasę oraz 

imię i nazwisko opiekuna.  

Sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Pani Bożena Filipiak oraz Pan 

Radosław Fiedler.  

 

Zasady przeprowadzenia konkursu: 

Konkurs jest pisemny w formie testu i zawiera zadania zamknięte oraz otwarte. 

Konkurs odbędzie się 16.05.2019r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej  

w Szaflarach. Oceny prac uczniów dokona komisja konkursowa złożona  

z opiekunów uczestników. 

 

Nagrody: 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac  

i wyłoni laureatów konkursu (w przypadku takiej samej ilości punktów 

zostanie przeprowadzona dogrywka). 

2. Nagrody główne, finansowane są przez Gminne Centrum Kultury, Promocji 

i Turystyki w Szaflarach, otrzymują laureaci pierwszych trzech miejsc  

w każdej kategorii wiekowej. Będzie to wycieczka do Centrum Nauki 

Kopernik Warszawie.  

3. Organizatorzy przyznają laureatom za kolejne miejsca dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

 

 



Informacje dodatkowe: 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.  

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

Pytania zostały zaczerpnięte z dwóch publikacji:  

 Kupuj odpowiedzialni! Twoje pieniądze kształtują świat. - poradnik dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych. Polska Zielona Sieć,  Kraków 2008;  

 Co młody konsument wiedzieć powinien? Poradnik dla uczniów szkół 

gimnazjalnych, Kraków 2006.    

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć zgodę na udział w konkursie 

zgodnie z załącznikiem nr. 1.  

 
 
 


