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Regulamin konkursu „Dobry klimat dla czystego powietrza”
organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie w ramach
Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Myśl ekologicznie – oddychaj czystym powietrzem”
dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI i klasy VII-VIII) oraz
ze szkół średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego.
1. Cele konkursu:
 poszerzenie wiedzy ekologicznej z zakresu jakości powietrza wśród uczestników
konkursu oraz społeczeństwa,
 zwrócenie uwagi na rolę jednostki w kształtowaniu jakości powietrza,
 propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży w myśl zasady „myśl
globalnie – działaj lokalnie”,
 uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony,
 nabycie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń.
2. Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:
 Kategoria I – szkoła podstawowa, klasa IV – VI - praca indywidualna;
 Kategoria II – szkoła podstawowa, klasa VII – VIII - praca indywidualna;
 Kategoria III – szkoły średnie - praca indywidualna.
3. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:
 Zadaniem w konkursie jest nagranie filmu prezentującego właściwą postawę oraz
działania wpływające na poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy oraz
zachęcającego do wprowadzenia tych działań do życia codziennego – budującego
„dobry klimat” do wprowadzania pozytywnych, proekologicznych zmian. W filmie
powinny być przedstawione i omówione czynniki negatywnie wpływających na stan
powietrza (np. jakie są zanieczyszczenia, skąd się biorą, co to jest smog, itp.) oraz
zaprezentowane rozwiązania ograniczające ich wpływ (np. jazda rowerem, dbanie
o tereny zielone). Ważną częścią filmu jest przedstawienie zachęcania społeczeństwa
w przyczynianie się do poprawy jakości powietrza (np. zachęcanie innych
do korzystania z rowerów, niepalenie odpadami, itp.).
 Film powinien być nagrany na płytę CD.
 Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane i powinny stanowić własność
autorów.
 Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę wartość merytoryczna, kreatywność oraz
oryginalność formy, a także włączenie społeczeństwa do wspólnych działań na rzecz
ochrony powietrza, własne wnioski oraz przemyślenia. Prace powinny zostać
opatrzone: tytułem konkursu, imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, imieniem
i nazwiskiem opiekuna pracy, dokładnym adres szkoły oraz telefonem i adresem e-mail.
4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
 Przygotowaną pracę na płycie CD należy przesłać na adres: Liga Ochrony Przyrody
Okręg w Szczecinie ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 31.10.2019 r.





Oceny prac konkursowych dokona specjalnie powołana komisja konkursowa.
Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody – odbiór
nagród osobisty w wyznaczonym przez Ligę Ochrony Przyrody terminie (dzień
podsumowania konkursu).
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15-go listopada 2019 r., wyniki podamy na stronie
www.lop.szczecin.pl

