REGULAMIN KONKURSU
„Segregujesz edukujesz” – konkurs ekologiczny dla szkół
podstawowych (klas V-VIII) województwa łódzkiego
1. Cel konkursu
Edukacja ekologiczna oraz pogłębianie świadomości ekologicznej młodzieży w związku
z promocją selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin i miast województwa łódzkiego.
2. Nazwa organizatora/współorganizatorów
Inicjatorem i organizatorem konkursu ekologicznego „Segregujesz edukujesz” dla szkół
podstawowych (klas V-VIII) województwa łódzkiego jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi.
3. Zasięg konkursu
Konkursem objęte jest całe województwo łódzkie.
4. Zasady udziału w konkursie (przebieg, forma, wymogi pracy konkursowej)
1) Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej:
• uczniowie szkół podstawowych województwa łódzkiego klasy V-VIII.
2) Każda z grup biorąca udział w konkursie musi składać się z 8 uczniów oraz nauczyciela
koordynującego.
3) Dopuszcza się uczestnictwo kilku grup uczęszczających do tej samej szkoły.
4) Jeden nauczyciel może koordynować kilka grup w danej szkole.
5) Grupy musza zaproponować 3 akcje/kampanie promujące selektywną zbiórkę odpadów
na terenie swojej szkoły/gminy/miasta. Liczy się pomysł oraz kreatywność
w przedstawieniu tematu konkursu.
Dla ułatwienia podajemy przykładowe pomysły:
• zbiórka surowców (butelki PET, korki, baterie itp.),
• happening w ramach sprzątania ziemi,
• prelekcja dla młodszych dzieci, mieszkańców gminy, rodziców,
• wykonanie przedmiotu z surowców wtórnych,
• ekologiczny pokaz mody,
• współpraca z urzędem gminy / miasta w promocji selektywnej zbiórki odpadów
i recyklingu,
• piknik informacyjny.
Jeden z przedstawionych przez grupę pomysłów należy zrealizować, a jego przebieg
udokumentować w postaci prezentacji multimedialnej czy filmu. Wybrana przez uczniów

konkursu akcja/kampania powinna uwzględniać wykonanie plakatu oraz
zaproponowanie hasła promującego wydarzenie/ideę. Zaproponowane przez uczniów
pomysły swoim charakterem powinny zachęcać mieszkańców gminy/miasta do bliższego
zapoznania się z korzyściami jakie płyną z segregacji odpadów m.in. poprzez wtórne
ich wykorzystanie, które zdecydowanie ograniczy ilości odpadów jakie trafiają
na wysypiska. Przedłożone przez grupy konkursowe projekty (kopie Formularzy nr 2),
zostaną przesłane do właściwych urzędów jednostek samorządu terytorialnego celem
wykorzystania ich w swoich akcjach promujących selektywną zbiórkę odpadów.
6) W celu zgłoszenia się do przedmiotowego konkursu należy wypełnić 4 formularze, które
stanowią załączniki do niniejszego regulaminu (formularze zamieszczone na stronie
internetowej: http://lodz.rdos.gov.pl/).
• Formularz nr 1 stanowi kartę zgłoszeniową,
• Formularz nr 2 stanowi opis zrealizowanego pomysłu promującego selektywną
zbiórkę odpadów,
• Formularz nr 3 stanowi wyrażenie zgody do korzystania z autorskich praw
majątkowych w zakresie nadesłanej pracy, przetwarzania danych osobowych ucznia
biorącego udział w konkursie oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia
biorącego udział w konkursie przez Organizatora, w przypadku osoby niepełnoletniej,
zgodę dla potrzeb związanych z realizacją konkursu wyraża jego opiekun prawny.
Każde z dzieci biorących udział w konkursie musi dostarczyć formularz nr 3
wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego.
• Formularz nr 4 stanowi oświadczenie nauczyciela koordynującego grupę uczniów
w ramach realizacji konkursu.
7) Formularze należy wypełnić i podpisać. Brak załączenia przedmiotowych formularzy
skutkować będzie odrzuceniem nadesłanej pracy jako niespełniającej wymogów
formalnych uczestnictwa w konkursie.
8) Niezbędnym załącznikiem do formularzy jest prezentacja multimedialna/film
z przeprowadzonej akcji/kampanii. Prezentacja powinna zawierać opis oraz dokumentację
fotograficzną odzwierciedlającą wszystkie punkty wymienione w formularzu nr 2 oraz inne
ważne informacje zaproponowane przez uczniów.
9) Nauczyciele koordynujący przesyłają wypełnione formularze wraz z załącznikiem
graficznym do 20 listopada 2018 r., na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
z dopiskiem: praca konkursowa

5. Terminarz
1) Każda z grup w terminie od 26 października do 20 listopada 2018 r., realizuje jeden
z trzech przedstawionych pomysłów promujących selektywna zbiórkę odpadów. Za
bezpieczne przeprowadzenie akcji / kampanii przez uczniów z danej szkoły odpowiada
nauczyciel koordynujący.
2) Wszystkie wymagane formularze wraz z załącznikiem w postaci prezentacji
multimedialnej/filmu należy przesłać do siedziby RDOŚ w Łodzi do 20 listopada 2018 roku
z dopiskiem: praca konkursowa. W przypadku złożenia pracy drogą pocztową za datę
złożenia pracy uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

3) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi nie później
niż w grudniu 2018 r. Szkoły nagrodzonych uczniów zostaną indywidualnie powiadomione
o dokładnym terminie i miejscu uroczystego podsumowania.
5. Kryteria oceny i wyboru laureatów
Jury spośród nadesłanych prac wybierze trzy najciekawsze i najrzetelniej przeprowadzone
i graficznie przedstawione akcji/kampanie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i cenne
nagrody rzeczowe. Przewidziane są również nagrody dla nauczycieli koordynujących
laureatów i szkół wyróżnionych w konkursie grup. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone
na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi. O terminie i miejscu uroczystego podsumowania
konkursu, szkoły laureatów zostaną powiadomione indywidualnie. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwać będzie jury składające się z Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi, przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty lub osoby upoważnionej oraz wyznaczonych
pracowników RDOŚ w Łodzi z Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz
Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.
6. Patronat i dofinansowanie
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Zadanie
dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
7. Prawa autorskie
Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) w zakresie nieograniczonym
terytorialnie oraz na czas nieoznaczony (bezterminowo) – autorskie prawa majątkowe
do zgłoszonej przez niego do Konkursu pracy, na następujących polach eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie zapisu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
• rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz
sieci szerokiego dostępu (Internet),
• użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy,
• publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie wybranym przez organizatora ww. konkursu, w szczególności
w Internecie oraz wszelkiego rodzaju publikacjach w formie drukowanej.
Za zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe uważa się wypełnienie
i podpisanie oświadczenia w formularzu nr 3 do ww. regulaminu przez opiekunów prawnych
lub pełnoletniego ucznia przystępującego do konkursu.
8. Postanowienia końcowe
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby grup.
Informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie http://lodz.rdos.gov.pl/.

9. Wszelkie pytania należy kierować do:
Aleksandry Kudlińskiej, tel. 42 665-09-62, e-mail: aleksandra.kudlinska.lodz@rdos.gov.pl.
Prace niespełniające wymogów formalnych zawartych w niniejszym regulaminie nie będą
brały udziału w konkursie.
Prace te będzie można odebrać w siedzibie RDOŚ w Łodzi.

