REGULAMIN
Konkursu pn. „Obszary Natura 2000 wolne od odpadów”
Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Termin: wrzesień (ogłoszenie) – listopad (wręczenie nagród) 2015r.
Uczestnicy: przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Liczba laureatów konkursu – 6 szkół
Liczba wyróżnionych – 6 szkół
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
I kategoria – przedszkola i szkoły podstawowe – 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – 3 laureatów i 3
wyróżnionych.
Proponowane nagrody:
Nagrody dla laureatów: aparat fotograficzny – 6 szt.
Nagrody dla wyróżnionych – 6 zestawów (po 10 sztuk dla każdej szkoły) - zestaw
sadzonek roślin gatunków rodzimych (z zakrytym systemem korzeniowym) np.
buk, klon.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
I kategoria – przedszkola i szkoły podstawowe – 3 laureatów i 3 wyróżnionych.
II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – 3 laureatów i 3
wyróżnionych.
Terminy:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 20 października 2015 r. do godziny 15.00 do
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b, Ip.
2. Prace dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie wezmą udziału w
konkursie.
Zadania w ramach konkursu:
1.Wystosowanie apelu do mieszkańców, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, organizacji społecznych o: ograniczenie masy i rodzaju
wytwarzanych odpadów, właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi –
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2.Zwiady terenowe uczniów szkół w zakresie:
- inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
- badania stanu wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie
(znajomości zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości, przygotowania raportu).
Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy składają do Biura RCEE w Płocku
reportaż w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na
obszarach Natura 2000 w formie: filmu (3-5 min), zdjęć obrazujących Kampanię wraz
z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.

Warunki uczestnictwa:
Szkoły przygotowują i przeprowadzają Kampanię Sprzątanie Świata 2015 na
obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie adresowaną do osób fizycznych,
przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Mogą to być happeningi, warsztaty, spotkania z
administracją gmin, powiatów, WIOŚ, firmami gospodarującymi odpadami,
inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja (ulotki, plakaty) o wpływie
odpadów na stan środowiska i zdrowie ludzi.
Działania mają pokazać związek człowieka ze środowiskiem przyrodniczym,
uciążliwości odpadów dla środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000,
konieczność poszanowania zasobów środowiska, realizacji zasad „odpowiedzialnej
konsumpcji”, konieczności stosowania selektywnej zbiórki odpadów i właściwego
postępowania z wytwarzanymi odpadami, ich odzysku i unieszkodliwiania. Działania
powinny zmobilizować miejscowe społeczeństwo – właścicieli i zarządców terenów
do właściwej gospodarki odpadami, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, do
uporządkowania oraz ewentualnego zagospodarowanie miejsc występowania dzikich
wysypisk śmieci na obszarach Natura 2000, urzędy gmin do zweryfikowania
przyjętych modeli gospodarki odpadami, troskę o ludzi, gatunki i siedliska z obszarów
Natura 2000.
Wszystkie sprawozdania z Kampanii 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 Kampanii. Sprawozdania
(film/kronika) należy przekazać do RCEE w Płocku do 20 października 2015
(decyduje data doręczenia). Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
powoła Komisję Konkursową, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny prac i
przygotowanie listy nagrodzonych i wyróżnionych szkół. Jury wybierze 12 laureatów
oraz 6 wyróżnień. Nagrody przyznane zostaną na podstawie protokołu Komisji.
Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w Konkursie, realizujący w/w zadania
otrzymują potwierdzenia swojej aktywności na specjalnym certyfikacie. Ponadto, dla
najlepszych przeprowadzonych Kampanii, ufundowane zostaną nagrody rzeczowe
oraz wyróżnienia. Nagrody przeznaczone będą dla szkół.
Wręczenie nagród
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 października 2015 r.
2. Organizator zastrzega, że poza laureatami głównymi (miejsce 1, 2 i 3 w obu
kategoriach wiekowych) zostaną także przyznane wyróżnienia.
3. Nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni
telefonicznie.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2015r. O terminie oraz godzinie
wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
5. Przy wręczeniu nagród musi być obecny laureat wraz z rodzicem lub nauczycielem.
6. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
7. Wystawa pokonkursowa będzie w gablotach w siedzibie RCEE w Płocku, ul. I Maja
7b.

Postanowienia końcowe
1. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac.
4. Dostarczenie prac przez szkołę oznacza akceptację regulaminu.
5. Nagrody nie podlegają wymianie.
Współfinansujący:
Konkurs dofinansowano ze środków:

Tu mieszkam, tu zmieniam

Konkurs dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, www.wfosigw.pl

Zadanie w ramach projektu:
„Natura 2000 szansą dla rozwoju Płocka”
realizowanego ze środków
Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSU
1. Poprawność merytoryczna pracy, zrozumienie tematu 0-5 punktów.
2. Poprawność metodyczna pracy 0-5 punktów
3. Wartości edukacyjne 0-5 punktów
4. Poprawność językowa 0-5 punktów
5. Pomysłowość i oryginalność pracy 0-5 punktów
Praca nie na temat nie podlega ocenie.

