
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU 
DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „RAZEM WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE”

Organizatorzy 
Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
Doradca metodyczny Jadwiga Tabor

Cele konkursu
Kształtowanie  właściwych  postaw i  podniesienie  świadomości  zakresie  działań  służących
obniżeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza w Żorach spowodowanego niską emisją.
Poniesienie świadomości w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie
za sobą  korzystanie  z  niskosprawnych  urządzeń  grzewczych,  spalanie  złej  jakości  paliw
energetycznych,  a  także  zły  stan  techniczny  urządzeń  i  instalacji  kotłowych  oraz
nieprawidłowa ich eksploatacja.
Doskonalenie  umiejętności  prezentacji  własnych  talentów  plastycznych  i  współpracy
w grupie.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
W  konkursie  bierze  udział  3  osobowa  drużyna  z  każdej  szkoły,  wyłoniona  w  drodze
eliminacji na szczeblu etapu szkolnego. Drużynę należy zgłosić do 9 maja 2014r. (piątek),
przesyłając kartę zgłoszenia:

mailowo : szkola_podstawowa15@wp.pl  lub jadwiga_tabor@op.pl 

lub faxem Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach tel./faks: 032 4343925

2. ZASADY KONKURSU
Konkurs składa się z 2 części 
1 części wiedzowej 
2 części plastycznej 

Część 1 – Drużyna 3 osobowa rozwiązuje krzyżówkę i test wyboru na temat niskiej emisji. 
Część  2  –  Uczestnicy  wykonują  pracę  plastyczna  do  tematu  „Razem walczymy  o  czyste
powietrze”.  Drużyny  przynoszą  wszystkie  potrzebne  materiały  do  wykonania  pracy
plastycznej. Pracę wykonujemy techniką dowolną, na formacie minimum A-3.

3. MIEJSCE I DATA KONKURSU 
Konkurs odbędzie się  28 maja 2014 r. (środa) w godzinach 900 - 1200 w klubie WISUS
w Żorach na os. Sikorskiego.

mailto:jadwiga_tabor@op.pl
mailto:szkola_podstawowa15@wp.pl


4. NAGRODY 
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie wyrażenia, przez uczestników, zgody
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu.

Treści zawarte w regulaminie nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Anna Buchta
naczelnik wydziału Inżynierii Środowiska

Karta zgłoszeniowa drużyny 

28 maja 2014 r. godzina 9.00 w Klubie WISUS na osiedlu Sikorskiego w Żorach.

Lp. Imię i nazwisko Klasa Nazwa placówki Nazwisko opiekuna

1.

2.

3.

Bardzo serdecznie i gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w miejskim konkursie!!!
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