REGULAMIN KONKURSU
NA MAKIETĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYKONANĄ Z SUROWCÓW
WTÓRNYCH

organizowanego przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na makietę
oczyszczalni ścieków wykonaną z surowców wtórnych zwany dalej konkursem
§2
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizujące
projekt „Błyszczę przykładem – oszczędzam wodę” przy współpracy z Kołem Naukowym
Ekospirit działającym
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S urowców W ydz i ał u Górni ct wa i Geo i nż yni e ri i Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz Grupą Naukową Pro Futuro.
§3
Konkurs finansowany jest ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki oraz
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
§4
Celem konkursu jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej
ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz wyłonienie
i nagrodzenie najlepszych zespołów uczniów.
§5
Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu

II.

UCZESTNICY I WARUNKI KONKURSU

§6
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI z każdej ze szkół
podstawowych z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
(Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś, Michałowice, Zabierzów,
Zielonki, Liszki).
2. Do konkursu przystąpić mogą uczniowie w grupie od 3-5 osób.
3. Ilość grup z jednej szkoły jest nielimitowana
4. Jeden uczeń może należeć tylko do jednej grupy

§7
Zgłoszenie zespołu może dokonać nauczyciel bądź dyrektor danej szkoły wysyłając
maila na adres grzywa.ola@gmail.com wpisując w jego treści: nazwę szkoły, imiona
i nazwiska uczestników klasę, do której uczęszczają oraz imię i nazwisko opiekuna zespołu
(mile widziane dane kontaktowe opiekuna).
§8
1.Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
2.Gotowość do przekazania pracy konkursowej należy zgłosić do 20.05.2013 do Pani
Aleksandry Grzywy: mail: grzywa.ola@gmail.com, tel 660 911 524 (praca zostanie
odebrana ze szkoły do 30 maja 2013), lub złożyć osobiście w siedzibie organizatora Zielonki,
ul. Krakowskie Przedmieście 116 pok. 205 w dniu 20.05.2013 w godz. 13-16.
3. Prace powinny być podpisane nazwiskami i imionami członków zespołu oraz nazwą
szkoły.
§9
1. Laureatów konkursu wybiera komisja konkursowa w skład, której wchodzi:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz jeden członek.
2. Przewodniczący komisji może zwiększyć jej skład o grono zewnętrznych,
niezależnych członków opiniujących.
§ 10
Do zadań komisji konkursowej należy:
- ocena prac uczniów,
- wybór laureatów konkursu.

III.

KRYTERIA OCENY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 11
Przy wyłanianiu Laureatów Komisja bierze pod uwagę takie czynniki jak:
- proporcje pomiędzy zastosowanymi surowcami wtórnymi, a materiałami nowymi (10 pkt.)
- czytelność funkcjonowania obiektu (możliwość dołączenia krótkiego opisu) (10 pkt.)
- estetyka wykonania (5 pkt.)
- wkład pracy (szczegółowość instalacji) (5 pkt.)

§ 12
Komisja wyłania Laureatów Konkursu na posiedzeniu jawnym po uprzednim
podliczeniu punktów zdobytych przez poszczególne zespoły.
§ 13
Nagroda główna przyznawana jest szkole, której zespół uzyska największą liczbę
punktów. Ponadto nagrody indywidualne są przyznawane członkom zespołu, który uzyskał
najlepszy wynik. W razie ich równej liczby decyduje głos przewodniczącego. Laureaci
konkursu wybrani przez Komisję otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
§ 14
Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 15
Wyniki obrad komisji są jawne, a nazwiska osób tworzących zwycięski zespół
ogłoszone są publicznie oraz zamieszczone na stronach internetowych: http://srgz.zielonki.pl
§ 16
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania biorących udział w konkursie
prac na stronach internetowych oraz w miejscach użyteczności publicznej w ramach
propagowania postaw proekologicznych.
§ 17
Informacje i aktualności na temat konkursu:
http://srgz.zielonki.pl// , grzywa.ola@gmail.com

Zielonki 29.12.2012

(-) Zarząd SRGZ

