
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla 

uczniów klas III szkół podstawowych województwa 

śląskiego „Przyrodnicza wędrówka po województwie 

śląskim”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Piotr Kosztyła

Organizatorzy:

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i 

ekologicznych oraz uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody.

REGULAMIN

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: 

wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, 

zaśmiecanie lasów, hałas, kłusownictwo.

2. Postępowanie związane z ochroną środowiska: szanowanie zieleni, 

zachowanie ciszy w parkach i lasach, dbałość o czystość.

3. Segregacja odpadów, opakowania ekologiczne.



4. Ochrona powietrza i wody: pojęcie zanieczyszczenia powietrza, 

podstawowe źródła zanieczyszczenia powietrza, pojazdy ekologiczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą żadnych opłat 

warunkujących uczestnictwo w konkursie.

2. Szkołę w konkursie wojewódzkim reprezentuje drużyna/drużyny, które 

uzyskały za wykonanie zadań konkursowych największą ilość punktów 

w etapie gminnym/powiatowym.

3. Każda drużyna składa się z 3 osób – uczniów klas trzecich.

4. Na etapie wojewódzkim każda drużyna wybiera i wykonuje 3 zadania 

konkursowe.

 Zadanie 1 – hodowla roślin.

W okresie marzec – kwiecień należy założyć hodowlę roślin (kwiaty 

cebulowe, owies, rzeżucha, fasola lub inne) i prowadzić obserwacje 

wzrostu roślin. Wyniki obserwacji odnotowywać w założonym 

dzienniczku. Uzupełniony dzienniczek oraz zdjęcie z przebiegu 

hodowli wysłać do organizatora konkursu.

 Zadanie 2 – recykling na co dzień.

Należy wykonać poradnik informacyjny dotyczący segregacji 

odpadów. Pracę należy wykonać w formacie A4. W poradniku mają 

znaleźć się informacje na temat sposobu segregowania śmieci. Co 

podlega segregacji? Do jakich pojemników należy wrzucać odpady?

 Zadnie 3 – praca plastyczna pod hasłem ,,Ziemię mamy tylko jedną”.

Należy wykonać dwie prace plastyczne w temacie ekologii jak temat 

czystości wody, powietrza, ochrony przyrody, odnawialnych źródeł 

energii.



5. Termin oddania prac konkursowych – 20.05.2021 r.

6. Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom, a dostarczone po 

wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane.

7. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Centrum 

Edukacji Regionalnej

9. Zadania konkursowe można wysłać w wersji cyfrowej na e-mail 

Centrum Edukacji Regionalnej lub dostarczyć w formie papierowej, 

w zamkniętej i opisanej kopercie, do organizatora CER świetlica 

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

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora.

2. Ocenie będzie podlegać:

 zgodność pracy z tematem,

 oryginalność i pomysłowość.

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

4. Wyniki zostaną ogłoszone 28.05.2021 r. na stronie internetowej 

współorganizatora - Centrum Edukacji Regionalnej.

Miejsca nagrodzone w konkursie

W konkursie nagradzane są:

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
https://cer-zory.pl/konkursy/%20biezace/
https://cer-zory.pl/konkursy/%20biezace/


 miejsce I i prawo reprezentowania powiatu w konkursie wojewódzkim  

– drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów za wykonanie 

zadań konkursowych,

 miejsce II – drużyna, która uzyska drugi wynik pod względem ilości 

zdobytych punktów za wykonanie zadań konkursowych,

 miejsce III – drużyna, która uzyska trzeci wynik pod względem ilości 

zdobytych punktów za wykonanie zadań konkursowych.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez drużyny 

przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia

Drużyny, które uzyskają trzy najwyższe wyniki, otrzymają dyplom oraz 

nagrody rzeczowe. Ponadto każdy z pozostałych uczestników konkursu 

otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Zgłoszenie do konkursu

 Zgłoszenia do konkursu zgodne z treścią wzoru kart zgłoszeniowych 

(załącznik nr 1) należy składać do 15.05.2021 roku na e-mail: 

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Szczegółowych informacji udziela:

Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Postanowienia końcowe:

Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną 

i multimedialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz 

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
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promocyjnym projektu ŻSEK i CER w Żorach. Uczestnictwo w imprezie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów 

multimedialnych. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

Załączniki:

Załączniki do pobrania na stronie www.cer-zory.pl

 Załącznik nr 1 do regulaminu (karta zgłoszenia)

 Załącznik nr 2 do regulaminu (klauzula dotycząca konkursów)

Serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowym etapie naszego konkursu.
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