WROCŁAWSKIE DNI ELEKTRORECYKLINGU
REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ
(„ELEKTROKONKURS” – GRA MIEJSKA)
Cele konkursu „Gra miejska” w ramach Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu
1. Promowanie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu RTV / AGD na terenie Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem okolic Wrocławia;
2. Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych
w okolicy Wrocławia
3. Aktywne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego;
4. Aktywizacja uczniów oraz promowanie multi-dyscyplinarnych form edukacji oraz
połączenie wiedzy i zabawy.
I. Przedmiot konkursu
1. Konkurs będzie realizowany w formie Gry Miejskiej – podchodów z zadaniami.
Uczniowie wraz z opiekunem przejdą trasę ścieżki konkursowej, czyli odwiedzą
6 wyznaczonych punktów na terenie Miasta Wrocław, znajdujących się w odległości
nie większej niż 3 km (łącznie) i odpowiedzą na zadane pytania zawarte na planszach
konkursowych.
2. Każda z plansz będzie zawierała pytanie lub zadanie związane z:





Rozpoznaniem wybranego problemu ekologicznego;
Zdiagnozowaniu jego przyczyn lub znalezieniu odpowiedzi na zadane pytanie;
Przygotowanie odpowiedzi lub/i propozycji rozwiązania problemu w drodze
dyskusji z uczniami biorącymi udział w projekcie i mieszkańcami Wrocławia.
Wypełnienie karty odpowiedzi i przesłanie jej w określonym terminie na wskazany
adres e-mail: info@ebd.org.pl

Arkusz odpowiedzi zawierać powinien, poza odpowiedziami na pytania i rozwiązaniem
zadań:






nazwę szkoły,
adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna grupy
numer telefonu kontaktowego do opiekuna, adres e-mail do opiekuna oraz
ewentualnie dane kontaktowe do przedstawiciela młodzieży.
Numer zespołu – jeśli z jednej szkoły startuje więcej niż 1 zespół.

Każda szkoła może wystawić do konkursu nie więcej niż 3 zespoły. Zespoły mogą tworzyć
uczniowie różnych klas.
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3. Organizator może zdecydować o przygotowaniu wersji online konkursu, czyli
odpowiedzi na pytania, bez konieczności przejścia całej trasy.
II. Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych na terenie
Wrocławia i okolic. Uczniowie biorą udział w konkursie pod opieką nauczyciela.
W konkursie nie może wziąć udziału zespół bez dorosłego opiekuna.
III. Organizatorzy:
Biosystem Organizacja Odzysku SA
FagorMastercook
Urząd Miasta Wrocław
IV. Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu – sierpień/wrzesień 2013 r.
2. Zgłaszanie szkół i zespołów do konkursu – w czasie trwania konkursu tj. od
9 października do 29 października, do godziny 17.00.
3. Przeslanie odpowiedzi na pytania konkursowe – w czasie trwania konkursu tj.
od dnia 9 października do dnia 29 października 2013, do godziny 17.00 na e-mail:
info@ebd.org.pl
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 14 listopada 2013. Wyróżnione
zespoły zostaną zaproszone do wzięcia udziału w koncercie oraz uroczystości
wręczenia nagród z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia.
5. Wręczenie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc – 14listopada w Domu
Kultury Firlej we Wrocławiu.
V. Zasady i tryb konkursu
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail
prawidłowo wypełnionej karty odpowiedzi wraz z danymi kontaktowymi
do opiekuna grupy oraz szkoły w terminie do dnia 29 października.
2. W każdym zgłoszeniu muszą być zawarte następujące dane:







szkoła,
ulica i numer budynku,
kod pocztowy i miasto,
nazwisko i imię opiekuna grupy,
telefon i e-mail do opiekuna grupy.
Numer zespołu z danej szkoły (od 1 do 3)

3.
4.
5.
6.

Zespół Projektowy mogą tworzyć uczniowie 1 lub więcej klas z danej szkoły.
Z jednej szkoły może być zgłoszonych nie więcej niż 3 zespoły.
Zespół mogą tworzyć uczniowie kilku klas, a także np. koła zainteresowań.
Praca konkursowa musi być autorska, przygotowana przez uczniów z możliwością
konsultacji z nauczycielem.
7. Oceny prac dokona Jury. W jego skład wejdą przedstawiciele Miasta Wrocław,
eksperci w zakresie tematyki odpadowej oraz przedstawiciele organizatorów.
8. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących zasad:
Zadanie 1.
Zasady punktacji (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10)
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Za wymienienie każdego z miejsc po 1 pkt, za opisanie na jakiej zasadzie można
zostawić sprzęt również po 1 pkt. W przypadku innej, ale prawidłowej odpowiedzi
zadanie również zostanie zaliczone.
Zadanie 2.
Zasady punktacji (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 15)



Za wymienienie jednej z substancji (1 pkt), za opisanie ich wpływu na
środowisko (2 pkt).
Razem maksymalnie: 5 x 3 pkt = 15 pkt. W przypadku wymienienia
większej liczby substancji toksycznych i poprawne opisanie ich działania
nie dodaje się ekstra punktów.

Zadanie 3.
Zasady punktacji (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10)
Za wymienienie każdego z przedmiotów (po 1 pkt). Za podanie fałszywej
odpowiedzi (- 1 pkt). Za poprawną odpowiedź na pytanie, czym charakteryzują
się elektroodpady (5 pkt).
Zadanie 4.
Zasady punktacji (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 12)
Za poprawne obliczenie – 8 punktów.
Za poprawną odpowiedź na pytanie o przyczyny zwiększania się ilości
elektroodpadów (2 pkt).
Za podanie minimum 2 sposobów na zapobieganie rosnącej górze elektroodpadów
(2 punkty).
Zadanie 5.
Zasady punktacji (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10)
- opisanie wypowiedzi Wrocławian (5 pkt)
- napisanie przyczyn niepoprawnego postępowania z ZSEiE (2 pkt)
- opisanie propozycji działań (3 punkty)
Zadanie 6.
Zasady punktacji (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 15)
- za kreatywność i ciekawe brzmienie hasła / rymowanki (5 pkt).
- za poprawność merytoryczną hasła (5 pkt)
- punkty specjalne od Jury – za wyjątkową zręczność hasła (do 5 pkt).
10. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad prowadzonej akcji określa organizator
i wskazane przez niego osoby, będące ekspertami w dziedzinie ekologii,
recyklingu, zarządzania projektami, przygotowania prezentacji i inni.
11. Rolą opiekuna grupy jest opieka nad młodzieżą w trakcie „gry miejskiej” lub
umożliwienie skorzystania z urządzeń multimedialnych (komputer, internet)
w szkole oraz autoryzacja grupy poprzez przyjęcie roli opiekuna. Grupa
uczniowska bez opiekuna nie może wziąć udziału w projekcie.
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12. Wyniki konkursu podane będą w dniu 18 października do wiadomości publicznej.
Wygrane zespoły zostaną poinformowane wcześniej o możliwości osobistego
odbioru nagrody wcześniej.
13. Nauczyciel będący opiekunem projektu sprawuje jedynie nadzór nad grupą,
nie wykonuje on prac za zespół.
14. Każdy uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do projektu zostanie zapoznany
z regulaminem konkursu i sposobem jego oceny przez opiekuna konkursu w danej
szkole.
VI. Postanowienia końcowe
Organizatorzy przewidują następujące nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.
Za I miejsce – laptop lub aparat fotograficzny
Za II miejsce – radioodtwarzacz z CD
Za III miejsce – odtwarzacz multimedialny

Jury konkursowe może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród oraz zmianie
puli nagród, o czym poinformuje zgłoszonych uczestników z 14 dniowym wyprzedzeniem
drogą mailową.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych
działaniach edukacyjno – informacyjnych.
2. Aktualne informacje o konkursie dostępne na stronach internetowych
www.wde2013.pl (od 5 września), www.segreguj.wroc.pl, stronach Partnerów
oraz innych mediów współpracujących.
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