II POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNY DLA KLAS III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 Organizator konkursu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 136
Telefon: 032 455 47 63
739 076 222
Przy współpracy z PODN w Wodzisławiu Śląskim

 Data 25 marca 2019 r. (poniedziałek) godzina 9.00
 Miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 136
 Zakres materiału:
Segregacja śmieci
Niska emisja
Obieg wody w przyrodzie
Zwierzęta i rośliny chronione
Pojęcia ekologiczne
Mapa Polski (ważne miasta, rzeki, kierunki świata)
Ekosystemy (las, pole, park, łąka)
 Cel konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych uczniów
- promocja wiedzy na temat najbliższego środowiska przyrodniczego uczniów
- uwrażliwienie na piękno przyrody
- promowanie wiedzy i postaw proekologicznych
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i prezentacji własnych osiągnięć

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie biorą drużyny (3 osobowe), które zdobyły 1 miejsce w gminnym (miejskim)
konkursie przyrodniczo-ekologicznym dla uczniów klas 3 szkoły podstawowej.

ZASADY KONKURSU konkurs składa się z 2 części:
1. Część: Uczestnicy wykonują ciekawe doświadczenie, omawiają jego przebieg i efekt
końcowy. Jeżeli doświadczenie jest czasochłonne, uczestnicy omawiają tylko przebieg
wykonanego wcześniej doświadczenia (mogą wykorzystać zdjęcia i rysunki)
i
prezentują jego efekt końcowy.
Każda grupa ma na prezentację doświadczenia 3 minuty.
2. Część: Turniej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Dyplomy
W przypadku miejsc równorzędnych organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
dogrywki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Zgłoszenie do konkursu oznacza posiadanie przez uczestnika zgody na publikacje zdjęć
uczestników konkursu.
3. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat wodzisławski na wojewódzkim konkursie
ekologicznym 5 kwietnia 2019 roku (piątek) w godzinach 930 – 1130 ( godzina
zakończenia może ulec niewielkiemu przesunięciu) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 5 w Żorach, ul. Strażacka 6
4. Osoby przygotowujące konkurs:
Nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2:
p. Edyta Płaczek, p. Sylwia Brenk
przy współpracy z doradcą metodycznym Małgorzatą Konsek
Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powiatowym etapie konkursu przyrodniczoekologicznego.
 Karta zgłoszeniowa uczestnika na powiatowy konkurs przyrodniczo- ekologiczny
25 marca 2019r, o godzinie 9.00 w
Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2
44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 136
Laureatów 1 miejsca gminnego konkursu ekologicznego należy zgłosić
do 18 marca 2019r. na adres organizatora: zsp2@wodzislaw-slaski.pl
Lp. Imię i nazwisko ucznia

1.

klasa

Nazwa
placówki, adres,
telefon

Imię i nazwisko
opiekuna/
nauczyciela

2.

3.
Prosimy, aby każde dziecko miało podpisaną zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć
Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka
przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski na potrzeby konkursu
„II Powiatowy Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych”,
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)
Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy
(a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również
prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęć z konkursu na stronie
internetowej ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski
…………………………………..
data i podpis rodzica

