
1 
 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  

„ELEKTROKONKURS” – GRA MIEJSKA  

ORGANIZOWANEGO W RAMACH  

WROCŁAWSKICH  DNI  ELEKTRORECYKLINGU 2016 

 

I. Cele konkursu  

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.  

II. Przedmiot konkursu 

W ramach konkursu uczniowie wraz z opiekunem przejdą trasę ścieżki konkursowej, 

czyli odwiedzą 6 wyznaczonych punktów na terenie Wrocławia, znajdujących się        

w odległości około 3 km i odpowiedzą na zadane pytania / rozwiążą zadania zawarte 

na planszach konkursowych.  

Każda z plansz będzie zawierała pytanie lub zadanie związane z: 

 Rozpoznaniem wybranego problemu ekologicznego; 

 Zdiagnozowaniem jego przyczyn lub znalezieniem odpowiedzi na zadane 

pytanie; 

 Przygotowaniem odpowiedzi lub/i propozycji rozwiązania problemu w drodze 

dyskusji z uczniami biorącymi udział w projekcie; 

III. Forma przesłania odpowiedzi do zadań 

 

Arkusz odpowiedzi powinien zostać wypełniony i przesłany w odpowiednim czasie 

(najpóźniej do dnia 2 listopada 2016r. do godz. 17.00) na adres info@ebd.org.pl. 

Wypełniony dokument zawierać powinien, poza odpowiedziami na pytania                   

i rozwiązaniem zadań: 

a) nazwę szkoły, adres szkoły 

b) imię i nazwisko opiekuna.  

c) numer telefonu kontaktowego do opiekuna, adres e-mail do opiekuna  

 

IV. Adresaci 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych na terenie 

Wrocławia i okolic. Zapraszamy młodzież szkolną w wieku od 11 do 15 lat – uczniów 

5 i 6 klasy szkół podstawowych i gimnazjalistów. 
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V. Organizatorzy 

 

Organizatorem wiodącym Akcji jest firma Biosystem Elektrorecykling Organizacja 

Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A we współpracy z Urzędem 

Miejskim Wrocławia. 

      Konkurs wspierają  też  między innymi: 

 Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 

 Projekt „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”  

       Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 

 

VI. Harmonogram konkursu 

1. Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2016 r. 

2. Zgłaszanie szkół i zespołów do konkursu – w czasie trwania kampanii promocyjnej      

i samego konkursu tj. od 1 października do 2 listopada 2016 r. do godziny 17.00.  

3. Przesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe – w czasie trwania konkursu tj. od dnia 

10 października do dnia 2 listopada 2016 r., do godziny 17.00.  

4. Obrady jury – do 18 listopada 2016r.  

5. Wręczenie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc podczas uroczystego 

zakończenia Akcji – 24 listopada 2016 r. 

VII. Sposób zgłoszenia zespołu i tryb przeprowadzenia konkursu 

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail 

prawidłowo wypełnionej karty odpowiedzi wraz z danymi kontaktowymi opiekuna 

grupy oraz szkoły w terminie do dnia 2 listopada 2016 r.  

2. W każdym zgłoszeniu muszą być zawarte następujące dane: 

 Pełna nazwa szkoły, 

 Adres: ulica i numer budynku, kod pocztowy i miasto, 

 Nazwisko i imię opiekuna grupy, 

 Telefon i e-mail do opiekuna grupy, 

  

3. Zespół Projektowy mogą tworzyć uczniowie 1 lub więcej klas z danej szkoły. 

4. Z jednej szkoły może być zgłoszonych nie więcej niż 3 zespoły. 

5. W skład jednego zespołu wchodzić może do 20 dzieci i 2 opiekunów.  

6. Praca konkursowa musi być autorska, przygotowana przez uczniów z możliwością 

konsultacji z nauczycielem. 

7. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: 
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Zadanie 1: 

 Za poprawne wskazanie zdań prawdziwych i fałszywych po 2 punkty. Razem 10 pkt 

 Za wyjaśnienie do zdań fałszywych po 3 pkt. Razem 9 pkt 

Za zadanie można otrzymać max. 19 punktów. 

 

Zadanie 2: 

 Za poprawnie wskazaną odpowiedź: 2 punkty 

 Za wypisanie co najmniej 5 takich adresów: po 1 punkcie, razem 5.  

Za zadanie można otrzymać max. 7 punktów  

Zadanie 3: 

 Za poprawne rozwiązanie krzyżówki: 1 punkt za każde hasło 

 

Za zadanie można otrzymać max. 12 punktów  

Zadanie 4: 

 Za prawidłową odpowiedź na każde z zadanych przechodniom pytań po 5 punktów, 

razem 15 punktów.  

 Za przeprowadzenie wywiadów i zebranie odpowiedzi w usystematyzowany sposób 

po 3 punktów, razem 9 punktów  

 Za dołączenie wykresów i innych form kreatywnych i graficznych 3 punkty  

Za zadanie można otrzymać max. 27 punktów 

Zadanie 5: 

 Za znajomość co najmniej 2 miejsc, w których można dowiedzieć się czegoś na temat 

recyklingu elektrośmieci – 2 punkty.  

 Za zaplanowanie trasy z uwzględnieniem grupy docelowej, czasu wycieczki, innych 

kluczowych informacji (pora roku, odległości pomiędzy atrakcjami itd.) – 5 punktów.  

 Za uzasadnienie dokonanych wyborów – 3 punkty  

 Za język i kreatywność – 5 punktów.  

Za zadanie można otrzymać max. 15 punktów 

Zadanie 6: 

 Za każdą z pięciu propozycji (o ile są one nazwane, opisane oraz wskazana jest zaleta 

takiego rozwiązania) po 3 punkty. 

 Dodatkowe 5 punktów można otrzymać za wskazanie co najmniej 3 innych pomysłów 

– związanych np. z oszczędzaniem energii elektrycznej  

 

Za zadanie można otrzymać maksymalnie 20 punktów 

Łącznie można zdobyć 100 punktów. 
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8. 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. 

10. 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. 

11. Wstępne wyniki konkursu (informacje o wejściu do finału) podane będą w dniu  

18 listopada 2016 r. drogą mailową lub telefoniczną - na adres/tel. opiekuna grupy. 

Wygrane zespoły zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród podczas 

zakończenia 24 listopada 2016 r. 

12. Nauczyciel będący opiekunem projektu sprawuje jedynie nadzór nad grupą, nie 

wykonuje on prac za zespół. 

13. Każdy uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do projektu zostanie zapoznany        

z regulaminem konkursu i sposobem jego oceny przez opiekuna konkursu w danej 

szkole. 

VIII. Nagrody 

Nagrodami dla 3 najlepszych zespołów w dwóch grupach wiekowych :  

szkoły podstawowe i gimnazja będzie sprzęt elektroniczny. 

Jury konkursowe może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych działaniach 

edukacyjno – informacyjnych. 

2. Aktualne informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej 

www.dnielektrorecyklingu.pl oraz na stronach Partnerów i innych mediów 

współpracujących.  

http://www.dnielektrorecyklingu.pl/

