
      POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY 

                                    pod hasłem: „Świat zadymiony nie ma dobrej strony” 

 

                                                       REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator konkursu: 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie. 

II. Tematyka i cele konkursu: 

 

1. Tematyką konkursu są zagadnienia związane z zanieczyszczeniami i ochroną powietrza oraz 

przeciwdziałaniem tzw. „niskiej emisji”. Prace konkursowe powinny nawiązywać do źródeł  

i przyczyn zanieczyszczeń powietrza, a także do pojęcia „niska emisja”. Prace powinny wskazywać, 

jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć te 

zanieczyszczenia. 

2. Cele konkursu: 

 Uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza. 

 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej. 

 Wzrost poziomu wiedzy w zakresie ochrony powietrza. 

 Rozwijanie wśród młodzieży postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz 

wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. 

 Rozwijanie zdolności plastycznych i literackich w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

 Nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka, mających wpływ na jakość 

powietrza. 

III. Forma pracy konkursowej: komiks. 

Komiks powinien zawierać treści zawarte w tematyce konkursu. 

IV. Warunki i zasady udziału w konkursie: 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej. 

3. Na stronie tytułowej pracy prosimy o podanie: 

 Imienia i nazwiska ucznia. 

 Klasy. 

 Nazwy i adresu szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

 Imienia i nazwiska nauczyciela opiekuna. 

 

 



4. Uczestnik przesyła pracę na adres: 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema 

ul. Poniatowskiego 2 

43 – 200 Pszczyna                       

z dopiskiem Powiatowy Konkurs Ekologiczny. 

5. Prosimy o przesyłanie prac do dnia 20.03.2019r. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi początkiem kwietnia 2019r. 

7. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na publikację fragmentu pracy 

 z podaniem imienia i nazwiska jej autora. 

8. Prace nie powinny przekroczyć objętości 15 stron A -4. 

9. Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione, otrzymają pisemne zawiadomienie. 

                                      

                                                                                     Zachęcamy do udziału w konkursie! 

                                                                                     Sylwia Waligóra 

                                                                                     Urszula Strzałka – Wcisło 


