
                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Regulamin konkursu ekologicznego pod hasłem: 

„Sprzątanie Świata – Zmień Nawyki” 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” 

Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek przy współpracy Włocławskiego Centrum 

Edukacji Ekologicznej we Włocławku ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek 

 

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Włocławek  

Pan Marek Wojtkowski 

 

II. Cele Konkursu  

 

1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wyrabianie  

w uczniach nawyków proekologicznych takich jak np. segregacja śmieci, oszczędność 

wody, energii lub inne sposoby działań. 

2. Uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza, wody, gleby.  

3. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach dla środowiska 

związanych z działalnością człowieka. 

4. Kształtowanie postaw proekologicznych.  

5. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. 

 

III. Zasady uczestnictwa  

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich 

zlokalizowanych na terenie Miasta Włocławek. 

2. Każdy uczestnik – rozumiany jako jedna placówka oświatowa - może przygotować 

jedną pracę konkursową. 

3. Pracę konkursową należy opisać na osobnej kartce podając: 

- tytuł konkursu, nazwę i adres szkoły, nazwisko osoby (nauczyciela, opiekuna) 

odpowiedzialnej za udział w konkursie, nazwiska uczestników (liderów) projektu. 

4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy.  

 

IV. Forma pracy  

 

1. Praca konkursowa polega na przedstawieniu w formie prezentacji plastycznej 

(przedszkola i szkoły podstawowe) lub multimedialnej (szkoły średnie) w jaki sposób 

przedszkolaki i uczniowie wprowadzają w życiu swojej placówki zmiany nawyków 

na bardziej ekologiczne.  

Z pracy musi się wyłaniać konkretna propozycja – co zrobić, żeby placówka 

oświatowa była bardziej przyjazna środowisku, a dzieci i młodzież do niej 

uczęszczający – żyli świadomie i zwracali większą uwagę na dbałość o ekologię. 

 

2. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania 

i publikowania w mediach tradycyjnych i internetowych.  

 

 

 

 

 

 



V. Terminy  

 

1. Termin dostarczenia prac konkursowych do siedziby organizatora:  

 

PGK Saniko Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

do 20 października 2019 r. 

 

 

VI. Ocena prac konkursowych 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 

powołana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

we Włocławku, na potrzeby konkursu. 

  

2. Kryteria oceny zgłoszonych prac: 

- zgodność pracy z tematyką konkursu  

- kreatywność 

      - inwencja i pomysłowość 

      - realna możliwość wprowadzenia zaproponowanych zmian w życie 

 

 

VII. Nagrody 

 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne po jednej w każdej kategorii wiekowej: 

 

I nagroda główna – kategoria PRZEDSZKOLA i KLASY „0”: Wycieczka do Zielonej 

Szkoły lub wyjście do Multikina dla 30 osób  

 

II nagroda główna – kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE klasy „1 – 8”: Wycieczka 

do Zielonej Szkoły lub wyjście do Multikina dla 30 osób 

 

III nagroda główna – kategoria SZKOŁY ŚREDNIE – Wycieczka do Zielonej Szkoły 

lub wyjście do Multikina dla 30 osób oraz wyróżni w każdej kategorii dwie prace, 

które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 

 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

  

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeanalizowaniu prac konkursowych, które 

wpłyną do organizatora, a wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej 

www.saniko.com.pl oraz www.wloclawek.pl.  

Informacja o rozstrzygnięciu znajdzie się również w oficjalnych profilach w mediach 

społecznościowych Miasta Włocławek oraz PGK Saniko. 

 

2. Organizator poinformuje uczestników konkursu o terminie i miejscu wręczenia 

nagród. 


