Regulamin
konkursu pn. „Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza”
1. Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
2. Cele konkursu:
 lepsza informacja, skuteczniejsza edukacja społeczeństwa Mazowsza na temat
zanieczyszczeń powietrza, wpływu ich na zdrowie ludzi i możliwości
ograniczenia zanieczyszczeń przez społeczeństwo, na wdrażanie w życie
zrównoważonej konsumpcji,
 podniesienie świadomości mieszkańców Regionu Płockiego w zakresie
zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania
odpadów w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych,
 promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów
w piecach, a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
co w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w regionie,
 promowanie selektywnej zbiórki odpadów i ich recyklingu, w opozycji do
spalania odpadów w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,
 wyeksponowanie problemu prawidłowej gospodarki odpadami wśród
mieszkańców jako ważnego działania na rzecz ochrony środowiska,
 inicjowanie działań zmierzających do organizowania wspólnych lokalnych
przedsięwzięć i kampanii społecznych przeciwko „niskiej emisji”.
3. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez placówki oświatowe
lokalnych aktywności – kampanii edukacyjno – informacyjnej (np. lekcje wychowawcze,
festyny, spotkania z rodzicami, gazetka szkolna, szkolne wydawnictwa itp.) adresowanych
do uczniów, ich rodziców, lokalnych społeczności i przedstawienie ich w postaci kroniki,
filmu bądź też prezentacji multimedialnej.
Podjęte działania mają uświadamiać, że to my, paląc w przestarzałych piecach,
używając opału złej jakości i odpadów do ogrzewania domu oraz korzystając
z samochodów, każdego dnia produkujemy szkodliwe substancje, które są przyczyną
wielu przewlekłych chorób i zanieczyszczeń powietrza. Dzieje się tak dlatego, że
wszystkie toksyny powstałe w wyniku spalania odpadów (np. foliowych opakowań czy
plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych) w domowym piecu lub
pochodzące z samochodowych spalin trafiają do naszych płuc.
4. Harmonogram konkursu:
 ogłoszenie konkursu – czerwiec 2016r.
 dostarczenie prac konkursowych – 28 października 2016r.
 obrady jury – pierwszy tydzień listopada 2016r.
 wręczenie nagród – druga połowa listopada 2016r.
Pracę konkursową należy dostarczyć na adres: Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock w terminie do 28 października
2016r. do godz. 15tej.
Prace mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data
dostarczenia).
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5. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs jest skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Regionu Płockiego –
powiatów:
płockiego,
sierpeckiego,
płońskiego,
gostynińskiego,
ciechanowskiego, żuromińskiego i mławskiego oraz m. Płock.
6. Kategorie konkursowe i nagrody:
Wszystkie prace konkursowe oceniane będą wg tych samych kryteriów. Podstawą oceny
będzie: poprawność merytoryczna przekazywanych treści, atrakcyjność przekazu, zasięg
przekazu (ilość uczestniczących osób; ilość osób, do których dotarła informacja; media),
uzyskany efekt.
Dla najlepszych przeprowadzonych Kampanii, przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Nagrody przeznaczone będą dla szkół.:
- I kategoria – przedszkola i szkoły podstawowe – 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
- II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku złożenia większej ilości
prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu) w danej kategorii
wiekowej).
Nagrody w konkursie
Mazowieckiego.

sfinansowano

ze

środków

Samorządu

Województwa

7. Podsumowanie i ogłoszenie wyników:
Podsumowanie konkursu odbędzie się w drugiej połowie listopada 2016r. Uczestnicy
konkursu zostaną pisemnie poinformowani o miejscu, dacie i godzinie podsumowania
konkursu.
8. Postanowienia końcowe:
 organizator nie przewiduje zwrotu prac,
 wybrane prace zostaną wykorzystane do promocji projektu – zostanie
przygotowana wystawa pokonkursowa,
 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
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