REGULAMIN KONKURSU
EKO REPORTER
Informacje o konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z
gminy Sokółka. Wymagana jest duża pomysłowość, kreatywność i umiejętność pisania
artykułów. Zadaniem uczestnika jest sfotografować lub narysować to, czego nie wolno
robić z zużytym sprzętem RTV/AGD i napisać krótki artykuł.
Organizator:

Burmistrz Sokółki i Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Osiedle Zielone 2 w Sokółce.
Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi na ochronę przyrody;
- świadomość odpowiedniego zagospodarowania odpadów RTV/AGD;
- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;
- zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego
odpadami RTV/AGD;
- kształtowanie umiejętności tworzenia komunikatów językowych i posługiwania się
krótką formą wypowiedzi;
- rozwijanie wyobraźni.


Warunki konkursu:

1) Liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna.
2) Oceniane będą tylko prace indywidualne.
3) Każda praca musi zawierać:
- artykuł składający się z max 30 zdań, do tego rysunek lub zdjęcie,
zapakowane w papierowej teczce;
- zdjęcia należy dostarczyć na nośniku CD lub DVD (podpisane);
- imię i nazwisko autora pracy, nr telefonu opiekuna, adres szkoły i klasę;
- pisemne oświadczenie uczestnika, że zrobione zdjęcie jest jego
autorstwa.
4) Pracę należy dostarczyć za pośrednictwem wychowawcy klasy do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sokółce Osiedle Zielone 2, w terminie do 3 czerwca
2016r.
5) Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 8 czerwca 2016r.

Kryteria oceny:

1) Oceniana będzie kreatywność, pomysłowość, staranność wykonania, wrażenie
estetyczne i oryginalność pracy.
2) Wśród uczestników zostanie wyłonione I, II i III miejsce.
3) Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Sokółce.
4) Zwycięskie artykuły (miejsca I, II, III) zostaną opublikowane na www.sokolka.pl
imiennie.
5) Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Dni Sokółki w dniu
12 czerwca 2016 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce ok.
godz. 14:30.
6) Organizator konkursu zwraca prace konkursowe wykonawcom;
7) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem na wyrażenie
zgody na publikację nagrodzonego artykułu, zdjęcia, rysunku i wizerunku
laureata z podpisem imienia i nazwiska, a także klasy i szkoły.

Komisja konkursowa:

Prace będą oceniane przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Oświaty i
Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz przedstawicieli sokólskich
szkół podstawowych.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty i
Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Sokółce pod nr tel. 85 711 09 42.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

