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Regulamin konkursu  

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej pn. „OZE dla najmłodszych” 

- KARTA PRACY- 

 

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia”.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz 

nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony 

środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” 

3. Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85, e-

mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego. 

5.Celem konkursu jest: 

         a. kształtowanie postaw proekologicznych, 

         b. podniesienie poziomu zrozumienia i akceptacji dla wykorzystania nowoczesnych technologii 

             związanych z odnawialnymi źródłami energii, 

         c. podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie oszczędzania energii 

             oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, 

        d. poszerzenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, modelach zarządzania energią w 

            przestrzeni społecznej, firmie, w domu i sposobie ich wykorzystywania na terenie województwa 

            kujawsko – pomorskiego, 

6. Konkurs przeprowadzany jest w obrębie jednej kategorii wiekowej, a mianowicie uczniów klas I – 

III szkoły podstawowej.  

7. Konkurs polega na wypełnieniu karty pracy on-line lub w wersji papierowej znajdującej się na 

stronie internetowej projektu www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „konkursy”. 

8. Karta pracy zawiera treści dotyczące odnawialnych źródeł energii, dostosowane do wieku i 

umiejętności uczniów klas I – III. 

9. Warunkiem zgłoszenia karty pracy do konkursu jest: 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
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 wypełnienie on - line lub w wersji papierowej karty pracy indywidualnie w domu lub w czasie 

lekcji podczas pracy z nauczycielem  

  całkowite wypełnienie rubryczki z danymi, umieszczonej na karcie pracy, 

 nadesłanie karty pracy elektronicznie on - line lub w wersji papierowej na adres: Szkoła Leśna 

na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń (decyduje data wpłynięcia do biura). 

10. Spośród poprawnie wykonanych i przesłanych kart pracy wylosowanych zostanie 30 kart. Ich 

autorzy otrzymają drobne nagrody rzeczowe. 

11.Wyniki losowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej projektu www.naszaenergia.kujawsko-

pomorskie.pl oraz na stronie biura konkursu tj. Szkoły Leśnej na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl. 

12. Terminarz konkursu: 

 nadsyłanie prac do 20 grudnia  2014 roku 

 ocena prac oraz losowanie do 16 stycznia 2015 roku 

 ogłoszenie wyników na stronach internetowych 19 stycznia 2015 roku 

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:  

      a. nie informowania autorów kart pracy, które nie zostały nagrodzone,  

      b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji kart pracy oraz wykorzystania podstawowych danych autorów 

          w środkach masowego przekazu informacji – karty pracy i dane autorów będą publikowane 

          wyłącznie w powiązaniu z konkursem.  

14. Werdykt komisji oceniająco – losującej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

15. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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