
 
 

 

 
 

 

Regulamin konkursu ekologicznego „Szlak edukacji ekologicznej” kategoria „Maluch” 

 

 

1. Konkurs realizowany w ramach zadania finansowanego przez LGD Dorzecze- Wisły 

2. Konkurs będzie obejmował zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu biologii, 

ochrony przyrody i ekologii na poziomie poszczególnych typów szkół. 

3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii „Maluch” i jest przeznaczony dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i będzie składał się z dwóch etapów.  

4. Etap pierwszy obejmował będzie rozpoznawanie podstawowych zwierząt, ptaków i drzew 

leśnych. Konkurs przeprowadzi wewnątrz przedszkole i wybierze 30 osób, którzy 

zakwalifikują się do następnego etapu (max. 15 osób Rytwiany i max. 15 Połaniec) 

5. Etap drugi to wykonanie rysunku przedstawiającego piękno otaczającej nas przyrody pn. 

„Moja przyroda” zgłaszane do biura LGD.  

6. Celem konkursu jest : propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganiu zależności 

między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, wychowanie dzieci w 

poszanowaniu przyrody- kształtowanie postaw proekologicznych 

7. Komisję konkursową powołuje organizator. 

8. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli w Rytwianach i Połańcu.  



9. Prace zawierające imiona i nazwiska uczniów oraz opiekunów przyjmuje organizator pod 

adresem: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły  

Ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec p. 110 

10. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01 października– 30 października 2013r..  

11. W dniach od 01 – 15 października odbędzie się pierwszy etap konkursu, a od 15 

października do 30  drugi etap – składanie prac.  

12. Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników odbędzie się 4 listopada 2013r.w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. 

13. Komisja oceniać będzie zgodność prac z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne, 

oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania pracy. 

14. Dla 10 zwycięzców w kategorii „Maluch” –zostanie wręczone 10 szt. gier edukacyjnych.  

15. Prace należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie w  prawym dolnym 

rogu, zawierającym: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, oddział, nazwisko 

nauczyciela prowadzącego oraz nazwę, adres i tel. przedszkola. 

• Prace należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez organizatorów. 

• Zgłoszenie prac do konkursu jest równocześnie wyrażeniem zgody na ich 

opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie do dalszej publikacji prac na cele edukacyjne. 

• Złożone prace nie będą zwracane. 

16. Kontakt: Dominika Reichert – koordynator projektu. Tel. 15 865 00 11. 

 


