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Regulamin konkursu pn. „OZE w mojej miejscowości” 

dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej  

 

 

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/fax. (056) 657 

60 85, e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl 

4.  Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV– VI 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 

IV– VI szkoły podstawowej.  

7. Konkurs polega na skonstruowaniu przez klasę makietę swojej miejscowości urządzonej na 

sposób ekologiczny. 

8.  Warunkiem udziału w konkursie: 

a) makieta jest pracą zbiorową, wykonaną wspólnie przez uczniów klasy biorącej udział w 

konkursie, 
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b) w celu zgłoszenia udziału klasy w konkursie należy przesłać  do biura konkursu (tj. Szkoły 

Leśnej na Barbarce, ul. Przysiecka 13 , 87-100 Toruń, fax 56 657 60 85)  kartę zgłoszenia do 

konkursu, którą należy pobrać ze strony internetowej www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl 

– zakładka Konkursy, 

c) makieta musi być wykonana z poszanowaniem ładu przestrzennego, 

d) wielkość makiety nie może przekraczać 2 m2, 

e) do wykonania makiety można użyć materiałów odpadowych tj. zużyte kartoniki, opakowania, 

nakrętki itp., do uzupełnienia prac można używać także farb, kredek lub innych materiałów 

plastycznych, 

f) do makiety należy dołączyć opis (max. 1 strona A4, czcionka 12) uzasadniający zasadność i 

wpływ na środowisko przedstawionych w makiecie rozwiązań, 

g) makieta powinna zostać umieszczona na widocznym miejscu w szkole, tak by mogli się z nią 

zapoznać również uczniowie klas nie biorących udziału w projekcie, a następnie podana zostanie 

na miejscu ocenie jury,  

h) elementy makiety należy trwale połączyć z podstawą tak, aby makieta nie uległa uszkodzeniu w 

czasie ewentualnego przewożenia do Szkoły Leśnej na Barbarce,  

9. Kryteria oceny: 

a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu),  

b) ciekawe ujęcie tematu, 

c) estetyka pracy. 

10 Oceną makiet zajmie się trzyosobowa komisja. 

11. Prace oceniane będą na miejscu w placówce, w której powstaną.  

12. Po zakończeniu konkursu wybrane makiety zostaną przewiezione do Szkoły Leśnej na Barbarce, 

gdzie powstanie z nich wystawa, udostępniona do zwiedzania podczas pikniku towarzyszącemu 

projektowi.  

13. Nagrodą dla zwycięskiej klasy będzie pobyt w Szkole Leśnej na Barbarce z dwoma noclegami, 

programem edukacyjnym oraz transportem i wyżywieniem w wybranym i uzgodnionym przez 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/


 

 

                

                      Projekt „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania   

                                                        jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”.  

                 Współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  

                                      Stowarzyszenie „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce     

  ul. Przysiecka 13,87-100 Toruń, tel./fax.(0 56) 657 60 85, www.szkola-lesna.torun.pl, www.tilia.org.pl 
 

 

3

 

organizatora i zwycięzcę konkursu terminie. 

14. Wszystkie klasy uczestniczące w konkursie otrzymają podziękowania oraz drobne gadżety 

związane z odnawialnymi źródłami energii. 

15. Terminarz konkursu: 

a) zgłoszenie udziału w konkursie  poprzez nadesłanie do biura konkursu karty zgłoszenia do 

konkursu - do 7 grudnia 2014 roku 

b) koniec naboru prac- przesłanie zdjęcia makiety na adres mailowy biura konkursu tj 

biuro@szkola-lesna.torun.pl -  do 20 grudnia 2014 r. 

c) ocena prac przez jury - do 13 lutego 2015 roku 

c) ogłoszenie wyników na stronach internetowych www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl oraz 

www.szkola-lesna.torun.pl –  18 lutego 2015 roku 

16.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:  

a) nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone, 

b) nie odwożenia do szkół makiet zabranych na wystawę do Szkoły Leśnej na Barbarce. 

17. Werdykt komisji oceniającej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

18. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

19.  Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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