Siedziba Koła:
62-200 Gniezno, ul. Łubieńskiego 11
Tel. 61 426 46 30, fax.61 426 35 23

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO TURNIEJU

„Zielona Energia czyli moc słońca wiatru i wody”
dla uczniów szkół podstawowych ( klasy IV – VI )
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie organizuje z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, które odbędą się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. W tym roku świętować będziemy 21 kwietnia o godz. 10 30.
Impreza, której głównym celem jest szerzenie wiedzy wśród młodego pokolenia i społeczności
lokalnej na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych klasy od IV – VI.
CELE SZCZEGÓŁOWE:






poznanie sposobów uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
kształtowanie kreatywności i myślenia niekonwencjonalnego
rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich przetwarzanie
kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole

UCZESTNICY KONKURSU:
1. Każda placówka zgłasza 3 – osobowy zespół uczniów. Będą oni na scenie uczestniczyć w następujących
konkurencjach:
- krzyżówka z zakresu odnawialnych źródeł energii ( podstawowe pojęcia)
- puzzle (OZE)
- prezentacja przygotowanego wcześniej hasła i plakatu propagującego wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii
- 4 zadania dotyczące źródeł energii odnawialnej ( w oparciu o prezentację ze strony Zielona Energia)
2. Punktacja z poszczególnych zadań będzie liczona do wyników zbiorczych szkół i wyłoni zwycięzców.
3. Uczestnicy wykonują prace oraz rozwiązują zadania zespołowo, przestrzegając regulaminów cząstkowych.
4. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie Polskiego Klubu Ekologicznego – Koła w Gnieźnie potwierdza
swój udział dołączając formularz zgłoszeniowy (załącznik 1. i 1a.). Każda szkoła dołącza również imienną
listę uczestników konkursu (z podziałem na konkursy). Można ją również przesłać pocztą elektroniczną na
adres: pkegniezno@wp.pl dnia 14 kwietnia 2017 r.).
5. Dla każdego ucznia (osoby niepełnoletniej) należy dołączyć zgodę rodziców/opiekuna prawnego na
przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów organizacji turnieju ( załącznik 2).

Zakres wiedzy:

http://www.zielonaenergia.eco.pl/ Podstawą zaproponowanych w czasie konkursu
zadań będą materiały z powyższej strony. Zachęcamy zwłaszcza do zapoznania się
z prezentacją i scenariuszami lekcji.
Jury oceniać będzie: wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania,
znajomość zasad wykorzystania energii odnawialnej
Kryteria oceny: poprawność odpowiedzi, umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy z zakresu
odnawialnych źródeł energii.

PRZEBIEG TURNIEJU, NAGRODY, SPONSORZY IMPREZY:
1. Konkurs o charakterze turnieju międzyszkolnego odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.30
– 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11.
2. Nauczyciele typują 3 – osobowe drużyny do konkurencji wiedzy oraz praktycznych. Hasło promujące
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii placówki przygotowują wcześniej i wraz z plakatami
dostarczają wcześniej ( do 14 kwietnia 2017 r.). Prace te na scenie będą przez uczniów
zaprezentowane i zostaną przyznane punkty.
3. Suma punktów za poszczególne zadania wyłoni zwycięzców ( miejsca I – III) oraz wyróżnionych. Ilość
zdobytych przez szkoły punktów zadecyduje o zajętym w turnieju miejscu. Dla szkół, które uzyskają
jednakową liczbę punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka. ZADANIE SPECJALNE będzie
dodatkową konkurencją w turnieju.
4. Organizator zapewnia nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na publikację materiałów z przebiegu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub
odwołania konkursu.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych
przez organizatora, wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją konkursu. Nadesłanie
zgłoszeń jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu. Organizator uzyskuje prawo do
umieszczenia prac ( z danymi autorów) oraz dokumentacji fotograficznej na stronach internetowych
organizatora, w lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych.
Nadesłanie zgłoszeń oraz zgody imiennej na udział w turnieju międzyszkolnym jest równoznaczne
z oświadczeniem posiadania praw autorskich, akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikacje
materiałów z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
 Sponsoring oraz wsparcie merytoryczne:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; Urząd Miejski w Gnieźnie, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie,
Nadleśnictwo Gniezno, Drukarnia MAJORCZYK, .
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU można dostarczyć bezpośrednio lub przesyłać listownie do dnia 14
kwietnia 2017 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Chrobrego 12 62-200 Gniezno
oraz pocztą elektroniczną na adres: pkegniezno@wp.pl

_________________________________________________________

Załącznik 1.
Pieczątka placówki

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO MIĘDZYSZKOLNEGO
POWIATOWEGO TURNIEJU
„Zielona Energia czyli moc słońca, wiatru i wody”
dla uczniów szkół podstawowych ( klasy IV – VI)

Nazwa szkoły

Adres / telefon / email

Imię i nazwisko opiekuna
konkursowego
( z tel. kontaktowym)

Adres email opiekuna

Podpis osoby zgłaszającej:

Potwierdzenie Dyrekcji:

Załącznik 2.

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie
.................................................................
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy
…………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie / turnieju międzyszkolnym PKE – Koła w Gnieźnie

„Zielona Energia czyli moc słońca, wiatru i wody”
(konkursy wiedzy i plastyczny na zasadach określonych w regulaminie).
Oświadczam także, że zgłoszone do niniejszego turnieju prace są wynikiem twórczości
..............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły/ klasa)
i nie naruszają praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie została
zgłoszone do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez
organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego
wykorzystania prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.

...................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

