REGULAMIN
Konkursu na prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej

„SPOSOBY OGRANICZANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA ORAZ ICH WPŁYWU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
I ŚRODOWISKO”
dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu
w ramach projektu „ TAK – DLA CZYSTEGO POWIETRZA”
dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

I.

Organizator:


II.

Instytucja wspierająca



III.






Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz pozytywnej postawy względem
środowiska naturalnego
Włączanie młodzieży do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska
naturalnego
Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz
sposobów rozwiązywania zagrożeń związanych z tym zjawiskiem
Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia
odpowiedzialności za
najbliższe otoczenie
Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

Warunki uczestnictwa.











V.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Cele konkursu:


IV.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

Konkurs jest skierowany dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat wpływu
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz sposobów rozwiązywania tego
problemu.
Prace należy składać na płycie CD/DVD).
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point. Jako nazwę
plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.
W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach
źródłowych.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie
i niepublikowaną wcześniej.
Nie przyjmujemy prac zbiorowych
Płyta powinna być opisana i zapakowana w sztywne pudełko.
Opis pracy powinien zawierać następujące informacje:
I mię i nazwisko autora, klasa
Do prezentacji należy dołączyć zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora
konkursu.

Terminy i miejsce dostarczenia prac
Prace należy dostarczyć do dnia 27 marca 2020r.
konkursu : Renaty Cieślak lub Renaty Marciniak

VI.

do szkolnych organizatorów

Jury
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową
Kryteria oceniania:
 Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
 Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.





VII.

Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
Ogólne wrażenie estetyczne.

Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2020r. podczas
Konferencji Ekologicznej w ramach organizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 2 im.
Jana Długosza w Wieluniu obchodów Dnia Ziemi.

VIII.

Nagrody
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziane są
również wyróżnienia

IX.

Uwagi dodatkowe





Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej
Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza Wieluniu: dlugosz.wielun.pl
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,
nie będą brane pod uwagę.
Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
publikacji w celach promocyjnych konkursu
Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na akceptację niniejszego
regulaminu

