
Regulamin powiatowego konkursu przyrodniczo-
ekologicznego dla klas III szkół podstawowych 
WKRĘĆ SIĘ W ZIELONE ŻORY

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory

oraz Przewodniczący Rady Miasta Żory

Wkręć się w zielone Żory to nowe hasło miasta Żory, które jest doskonałą inspiracją do 

twórczych wyzwań i zabawy. Jeśli macie głowy pełne pomysłów na krzyżówki, rebusy, 

zagadki, wiersze czy komiksy, to konkurs dla Was.

Organizatorzy:
1. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach

3. Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych 

oraz uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody.

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) wewnątrzszkolny - jego celem jest wyłonienie drużyny, która będzie 
reprezentować szkołę w drugim etapie,

b) powiatowy - finałowy, w którym zmierzą się drużyny wyłonione w pierwszym 
etapie.

2) Wytypowana przez szkołę 3-osobowa drużyna z klas III, wybiera i wykonuje 

4 zadania spośród wymienionych niżej. Uwaga! Szkoły, w których są więcej niż trzy 



oddziały klas trzecich, mogą zgłosić dwie drużyny.

a) krzyżówka, maks. 12 haseł

b) dwa rebusy, z podanym rozwiązaniem, 

c) jeden wiersz, maks. 4 zwrotki,

d) trzy zagadki, z podanymi rozwiązaniami,

e) komiks, maks. 8 stron.

3) Format prac A4.

4) Termin oddania prac konkursowych - 4 listopada 2020 r.

5) Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom. Prace dostarczone po wyznaczonym 

terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

6) Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na 

zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

7) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

8) Zadania konkursowe można wysłać w wersji cyfrowej na e-mail  

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com lub dostarczyć w formie papierowej, 

w zamkniętej i opisanej kopercie, do organizatora CER świetlica Miejskiego Ośrodka 

Kultury, 44-240 Żory-Osiny, ul. Szkolna 55.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana 

przez organizatora.

2. Ocenie będzie podlegać:

- zgodność pracy z tematem,

- zdolności literackie, przy komiksie scenariusz i rysunki,

- oryginalność i pomysłowość.

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone 16.11.2020 r. na stronie internetowej organizatora 

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Dla drużyn, które zajmą miejsca 1-3 przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Pozostali finaliści konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy. 

Uwaga:
Zgłoszenia do konkursu  (załącznik nr 1) należy składać w ZSP Nr 5, ul. Strażacka 6 

w Żorach lub przesłać na e-mail: zsp5@autograf.pl oraz w uzasadnionych sytuacjach, 

telefonicznie: 32 43 53 677 (zgodnie z treścią zawartą na kartach zgłoszeniowych) do 12 

października 2020 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać: 
Jadwiga Tabor - kierownik CER

tel. 607 036 779

e-mail: jadwiga_tabor@op.pl

Załączniki do pobrania na stronie 
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

- Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do powiatowego konkursu 
przyrodniczo-ekologicznego dla klas III szkół podstawowych 
„Wkręć się w zielone Żory”

- Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Serdecznie zapraszamy do udziału w etapie powiatowym konkursu przyrodniczo-

ekologicznego.
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