
REGULAMIN KONKURSU
EKOLOGICZNEGO - PRZYRODNICZEGO NA

LIST DO PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI:

„Czysty Grodzisk bez smogu”

I CELE KONKURSU

● Upowszechnienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
● Uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu.
● Popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody.
● Propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród

młodzieży.
● Wyłonienie listu najlepiej odzwierciedlającego potrzebę ochrony Ziemi

przed popełnianiem kolejnych błędów.
● Upowszechnianie pisania listów, jako formy wypowiedzi pisemnej.
● Upowszechnienie wiedzy i konsekwencji w zakresie zanieczyszczeń

powietrza - smogu.
● Edukacja ekologiczna, związana z poprawą jakości powietrza -

pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, a także komfort życia.

● Uwrażliwienie na problemy związane z pogarszającą się jakością
powietrza.

● Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze i sposobów w
jakich można to robić.

● Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi.
● Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w naszym

najbliższym otoczeniu.
● Kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych.
● Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

II UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE



1. List należy napisać na komputerze.
2. Przedmiotem konkursu jest list napisany samodzielnie, będący

oryginałem.
3. Tematyka pracy ma nawiązywać do tematu konkursu ekologicznego -

przyrodniczego tj.: „Czysty Grodzisk bez smogu”.
4. Do konkursu nie można zgłosić listu biorącego udział w innym konkursie.
5. Należy zachować formę pisania listu.
6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jeden list.

IV TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 10.10.2021r.
2. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy:

m.ptaszynska@zst-grodzisk.pl
w tytule podając: konkurs „Czysty Grodzisk bez smogu”, imię i
nazwisko autora, klasa autora.

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizator nie ponosi
odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.

V OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Za zajęcia I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Organizator:

Maria Ptaszyńska

Magdalena Zadoń


