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Zapraszamy do udziału w „Wojewódzkim konkursie 

przyrodniczo-ekologicznym „Woda to życie” 

dla uczniów klas III szkół podstawowych”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i 

ekologicznych oraz uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej 

przyrody i jej ochronę.

Regulamin konkursu

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: oszczędzanie wody, 
szanowanie zieleni, zachowanie ciszy w parkach i lasach, dbałość 
o czystość. 

3. Segregacja odpadów, opakowania ekologiczne. 
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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.  Zadaniem konkursowym jest stworzenie gry planszowej, karcianej 
w temacie „Woda to życie”.

3. Format planszy (o ile jest częścią gry) dowolny.

4. Praca konkursowa powinna zawierać wszystkie elementy 

niezbędne do gry:

a) instrukcja z zasadami gry i ilością graczy,

b) plansza (o ile jest częścią gry),

c) karty (o ile są częścią gry),

d) kości (o ile są częścią gry), 

e) pionki (o ile są częścią gry),

f) planszetki gracza (o ile są częścią gry),

g) inne elementy.

5. Drużyna reprezentująca daną szkołę zostanie wyłoniona w drodze 

szkolnego etapu konkursu, zgodnie z regulaminem wewnętrznym 

ustalonym przez daną szkołę, zgodnie z zasadą powszechności 

uczestnictwa uczniów w konkursach.

6. Skład drużyny – maksymalnie 5 uczniów z danej klasy.

7.  Uwaga! Szkoły, w których jest więcej niż trzy oddziały danych 

klas mogą zgłosić dwie drużyny.
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8. Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom, a dostarczone po 

wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem 

nie będą oceniane.

9. Termin oddania prac konkursowych – 17.05.2022 r.

10. Praca konkursowa musi być czytelnie podpisana imieniem i 

nazwiskiem opiekuna z nazwą miasta, szkoły, klasą i telefonem 

kontaktowym.

11. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

12. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

Centrum Edukacji Regionalnej.

13. Zadanie konkursowe należy dostarczyć do organizatora CER 

Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, 44-240 Żory-Osiny, 

ul. Szkolna 55.

Kryteria oceny:
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora.

2. Ocenie podlegać będzie:

a) oryginalny pomysł,

b) czytelność zasad gry,

c) pomysłowe wykonanie elementów gry. 
Uwaga! Dodatkowymi punktami premiowane będą elementy gry 
wykonane własnoręcznie przez drużynę, przy wykorzystaniu 
łatwo dostępnych składników,

d) estetyka gry.
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3. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

4.  Wyniki zostaną ogłoszone 28.05.2022 r. na stronie internetowej 
organizatora.

Miejsca nagrodzone w konkursie:
W konkursie nagradzane są: 

 miejsce I – drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów 

za wykonanie pracy konkursowej,

 miejsce II – drużyna, która uzyska drugi wynik pod względem 

ilości zdobytych punktów za wykonanie pracy konkursowej,

 miejsce III – drużyna, która uzyska trzeci wynik pod względem 

ilości zdobytych punktów za wykonanie pracy konkursowej.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez drużyny 

przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia: 
1. Drużyny, które uzyskają trzy najwyższe wyniki, otrzymają dyplom 

oraz nagrody rzeczowe. Ponadto każdy z pozostałych uczestników 

konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Załączniki:
1. Załączniki do pobrania na stronie CER 

cer-zory.pl/konkursy/biezace/

a) Załącznik nr 1 do regulaminu (karta zgłoszenia)

b) Załącznik nr 2 do regulaminu (klauzula dotycząca konkursów)
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Zgłoszenie do konkursu:
Zgłoszenia do konkursu zgodne z treścią wzoru kart zgłoszeniowych 
(załącznik nr 1) należy składać do 10.05.2022 roku na e-mail: 
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej 

cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Szczegółowych informacji udziela:
Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Postanowienia końcowe:
1. Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację 

fotograficzną i multimedialną imprezy, która będzie 

wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz 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. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.
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