REGULAMIN
GMINNYCH KONKURSÓW W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNEJ ,,EKO GMINA ŁOMŻA SEGREGACJA NA OKRĄGŁO’’

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizacja gminnych konkursów:
Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych Kl. I - III.
Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych Kl. IV - V.
Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych Kl. VI - VII.
Eliminacje do konkursu finałowego z wiedzy o gospodarce odpadami – szkoły podstawowe Kl. IV –
V.
Eliminacje do konkursu finałowego z wiedzy o gospodarce odpadami – szkoły podstawowe Kl. VI –
VII.
Eliminacje do konkursu finałowego z wiedzy o gospodarce odpadami – szkoła gimnazjalna Kl. II –
III.
Finał konkursu z wiedzy o gospodarce odpadami – szkoły podstawowe Kl. IV – V.
Finał konkursu z wiedzy o gospodarce odpadami – szkoły podstawowe Kl. VI-VII.
Finał Konkursu z wiedzy o gospodarce odpadami – szkoła gimnazjalna Kl. II – III.

Konkursy mają na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości
oddziaływania człowieka na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków
korzystnych dla natury. Zadania stawiane uczestnikom powinny sprzyjać rozwijaniu uzdolnień
i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać zdolność stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu.
I. ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Głównym organizatorem Konkursu zwany dalej Organizatorem jest Gmina Łomża.
2. Współorganizatorami są:
a) Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży,
b) Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie,
c) Szkoła Podstawowa w Puchałach,
d) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie,
e) Szkoła Podstawowa w Czaplicach,
f) Szkoła Podstawowa w Jarnutach,
g) Szkoła Podstawowa w Kupiskach,
h) Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
i) Szkoła Podstawowa im. Ppor. Dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. ,,Jadzia’’ w Konarzycach,
j) Szkoła Podstawowa w Lutostani.

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwa gminna komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Łomża. Gmina komisja konkursowa:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursów,
- przeprowadza konkursy oraz decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale nagród,
- sporządza protokół, który potwierdza wyniki Konkursu i jest podstawą do wydania nagród
uczestnikom,
- do gminnej komisji konkursowej należy ostateczna interpretacja regulaminu i wyjaśnienie
wątpliwości.
II. KONKURSY
1. Cele konkursów:
a) propagowanie prawidłowego postępowania z odpadami,
b) rozwijanie postaw i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym,
c) wzrost świadomości i odpowiedzialności ekologicznej,
d) poznanie pojęcia „odpady”, źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym,
e) rozwijanie umiejętności obserwacji, wnioskowania i przewidywania skutków działania człowieka
w środowisku naturalnym,
f) propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych oraz promocja szczególnie
uzdolnionych autorów.
2. Uczestnicy:
a) konkursy przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnej
z terenu gminy Łomża,
b) prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- klasa I,II,III Szkoła Podstawowa,
- klasa IV,V Szkoła Podstawowa,
- klasa VI,VII Szkoły Podstawowa,
c) konkursy z wiedzy o gospodarce odpadami w trzech kategoriach:
- klasa IV,V Szkoła Podstawowa,
- klasa VI,VII Szkoły Podstawowa,
- klasy II,III Gimnazjum.
IV. KONKURS PLASTYCZNY
1. Warunki uczestnictwa w konkursie.
a) uczestnicy wykonują prace plastyczne w formie komiksu na temat: ,,Segregacja na okrągło’’ – tj.
propagowanie:
- segregacji odpadów w Gminie Łomża, jej zasad i pożyteczności, korzystnego wpływu na
środowisko oraz ekonomię,
- ekologicznego stylu życia,
- przeciwdziałania niedozwolonym zachowaniom mieszkańców,
b) uczestnicy wykonują prace plastyczne w formacie A-4 lub A-3 (nieprzestrzeganie tego punktu
regulaminu spowoduje odrzucenie nadesłanych prac), dowolną techniką plastyczną (rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, techniki mieszane itp.). Oceniana będzie również
estetyka prac,
c) prace mogą zawierać od 1 do 4 scenek komiksowych. W przypadku kilku scenek komiksowych,
obrazki powinny składać się na jakąś historię. Obrazki powinny być zaopatrzone w tekst
narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach),
d) interpretacja tematu dowolna,
e) w przypadku pracy w której zostanie uwzględniony podział segregacji odpadów na frakcje,
należy zachować przyjęte zasady segregacji na terenie gminy Łomża:
- worek żółty – papier, plastik, metal,

f)
g)
h)

i)
j)
k)

- worek zielony – szkło,
- worek brązowy – bioodpady,
- pojemnik czarny – odpady zmieszane,
liczba uczestników – bez ograniczeń,
każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
prace na których będą uwzględnione charakterystyczne elementy dla gmin innych niż Gmina
Łomża, nie będą zakwalifikowane do konkursu (np. charakterystyczne budowle, herb , mapa
Miasta Łomży)
prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu,
dostarczone prace pozostaną do dyspozycji Organizatora,
każda praca musi być podpisana: imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, klasa.

2. Zgłoszenie wybranych prac przez współorganizatorów.
Przedstawiciele szkół przekażą wybrane przez szkoły prace, wykonane zgodnie z wymogami
regulaminu, do Urzędu Gminy Łomża w terminie do godz. 15:45 dnia 31 maja 2018 r. (liczy się data i
godzina wpływu do Urzędu) Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Każda
ze szkół przekaże ilość prac zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba finalistów wyłonionych w
poszczególnych szkołach
Kl I - III
Kl IV-V Kl VI-VII
SP Czaplice
1
1
1
SP Jarnuty
3
2
2
SP Konarzyce
3
4
2
SP Kupiski
4
3
4
SP Pniewo
2
1
1
SP Podgórze
2
1
1
SP Puchały
1
1
1
SP Wygoda
3
2
3
SP Lutostań
1
1
1
*ilość prac w poszczególnych szkołach, obliczona na podstawie kalkulacji załączonej do regulaminu
3. Zasady przyznawania nagród w konkursie:
a) prace oceniać będzie gminna komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łomża,
b) prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematyką,
- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
- ogólne wrażenia estetyczne.
c) ocena prac nastąpi w czerwcu 2018r.,
d) autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami:
- I miejsce – tablet,
- II miejsce – zegarek turystyczny,
- III miejsce – przenośna ładowarka power bank,
e) ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r.

V. KONKURS Z WIEDZY O GOSPODARCE ODPADAMI
1. Warunki uczestnictwa w konkursie
a) testy na konkurs z wiedzy przygotowuje organizator konkursu.
b) współorganizatorzy przeprowadzają eliminacje do konkursu finałowego w swoich
placówkach, na podstawie testów przekazanych przez organizatora. Uczniowie, którzy
osiągną najwyższą liczbę punktów, przejdą do finału konkursu,
c) wszelkie koszty związane z organizacją eliminacji do konkursu finałowego (np.
przygotowanie odpowiedniej ilości testów – ksero) pokrywają współorganizatorzy,
d) liczba uczestników w eliminacjach – bez ograniczeń,
e) liczba finalistów konkursu zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba finalistów wyłonionych w
poszczególnych szkołach
Kl IV-V
Kl VI-VII KL II-III
SP Czaplice
1
1
SP Jarnuty
2
2
SP Konarzyce
4
2
SP Kupiski
3
4
SP Pniewo
1
1
SP Podgórze
1
1
SP Puchały
1
1
SP Wygoda
2
3
SP Lutostań
1
1
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*ilość finalistów w poszczególnych szkołach, obliczona na podstawie kalkulacji załączonej do
regulaminu
f) w przypadku zdobycia przez uczniów takiej samej liczby punktów w eliminacjach i
zaistnienia potrzeby wyłonienia wśród nich finalisty, szkoły według własnych reguł
(dogrywki) wyłaniają finalistę.
g) współorganizatorzy do godziny 15:45 dnia 31 maja 2018 r. (liczy się data i godzina
wpływu do Urzędu) przekazują informacje do Urzędu Gminy Łomża, podpisaną przez
dyrektorów szkół lub osobę upoważnioną, o wyłonionych finalistach. Informacja zawiera
dane: szkoła, klasa oraz imię i nazwisko finalistów,
h) finał konkursu z wiedzy o gospodarce odpadami zostaje organizowany w jednej z
placówek szkół Gminy Łomża.
i) współorganizator, u którego zostanie zorganizowany finał, zobowiązany jest do
przygotowana właściwych warunków do przeprowadzenia testu finałowego.
j) nad prawidłowym przebiegiem testu finałowego czuwa gmina komisja konkursowa.
k) organizator nie pokrywa kosztów związanych z transportem uczniów na konkurs
finałowy.
2. Zasady przyznawania nagród w konkursie.
a) gminna komisja konkursowa na podstawie zdobytych punktów wyłania laureatów
konkursu.
b) termin wyłonienia laureatów - czerwiec 2018 r.

c) uczniowie którzy po zsumowaniu przydzielonych punktów otrzymają największą liczbę
punktów (tj. w kolejności od 1 miejsca do 3 miejsca, w każdej kategorii wiekowej), zostają
nagrodzeni dyplomem i nagrodą:
- I miejsce – rower,
- II miejsce – aparat fotograficzny,
- III miejsce – zegarek turystyczny,
d) w przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez finalistów, którzy uplasowali się
na tych samych miejscach I,II lub III, gminna komisja konkursowa ocenia dodatkowe
pytanie opisowe zawarte w teście, w celu wyłonienia po jednym laureacie na
poszczególne miejsca I,II,III,
e) ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) organizator nie zwraca nadesłanych prac, natomiast w stosunku do nagrodzonych zastrzega
sobie prawo do ich prezentacji, (m.in. wykorzystanie prac jako grafika do ulotek, kalendarzy),
i do wykorzystywania pracy w jakikolwiek sposób przez Organizatora.
b) uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie,
c) organizator zastrzega sobie prawo opublikowania lub przedstawienia laureatów konkursu
w środkach masowego przekazu. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża jednocześnie
swoją zgodę na publikację w środkach masowego przekazu,
d) organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu,
e) sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
f) organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Gminy
Łomża www.gminalomza.pl

Wójt
mgr Piotr Kłys
Łomża, dn. 27 kwietnia 2018 r.

