ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC CZĘSTOCHOWA
CZĘSTOCHOWA
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
zapraszają do udziału w konkursie na krzyżówkę o tematyce ekologicznej

w ramach obchodów MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII

„EKOGŁÓWKA”
– czyli ekologiczna krzyżówka
POSTANOWIENIA REGULAMINOWE KONKURSU
I. Cele:
1. Propagowanie działań i zachowań proekologicznych związanych przede
wszystkim z oszczędnością energii wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
2. Zachęcenie uczestników konkursu do poznania korzyści płynących z
właściwego użytkowania źródeł energii.
3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego .
4. Pobudzenie do kreatywnego myślenia i twórczej pracy nad zagadnieniami
społeczno-przyrodniczymi związanymi z oszczędnością energii.
5. Zachęcenie nauczycieli i młodzieży do wzięcia udziału w zajęciach grupowych
i doskonalenia pracy w grupie.
6. Rozbudzenie zainteresowań łamigłówkami.
7. Opracowanie krzyżówki o tematyce przyrodniczej, proekologicznej
nawiązującej do zagadnień związanych z oszczędnością energii.
II. Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum.
2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
• I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
• II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
• III kategoria - uczniowie klas 1-3 gimnazjum
3. W konkursie biorą udział powołane w szkole min. 6-cio max. 10-cio osobowe
zespoły uczniowskie. Zespół mogą tworzyć uczniowie z różnych klas w danej
kategorii, członkowie np. koła przyrodniczego, osoby zainteresowane
zagadnieniami oszczędzania energii.
4. Zespoły opracowują krzyżówkę w dwóch wersjach:
1) krzyżówka z przeznaczeniem do rozwiązania,
rozwiązania z poleceniami do haseł
napisanymi na komputerze, (doc., jpg. pdf.). Hasła, które będą występowały
w krzyżówce powinny mieć tematykę związaną z oszczędzaniem energii.
•

kl. 11-3 - minimalna liczba haseł – 15 (piętnaście).

•

kl.
kl 4-6 - minimalna liczba haseł – 25 (dwadzieścia pięć).

•

kl. 11-3 gimnazjum - minimalna liczba haseł – 30 (trzydzieści)

2) krzyżówka rozwiązana z poleceniami do haseł i z wyróżnionym hasłem
głównym wykonana na komputerze (doc., pdf., jpg.), również podpisana jak na
karcie zgłoszenia.
5. Termin konkursu:
•

Pracę w formie elektronicznej (2 pliki) należy przesłać do dnia 26 maja 2014
roku na adres e-mail: hufiec@czestochowa.zhp.pl.

•

Rozstrzygniecie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla
zwycięskich zespołów nastąpi w dniu 29 maja 2014 r. podczas festynu z okazji
Miejskich Dni Inteligentnej Energii.

•

Konkurs współfinansowany jest ze środków gminy miasta Częstochowy.

•

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.

•

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych
opracowań i wykorzystania ich w celach dydaktycznych.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyróżnionych prac.
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ ATRAKCYJNE
ATRAKCYJNE NAGRODY

6. Prawa autorskie uczestników:
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują
mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesyłanych materiałów
konkursowych, a także oświadcza, iż przygotowane przez niego materiały nie
naruszą praw osób trzecich, a wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na
zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie
ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z przesłanych
materiałów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu.
W szczególności w wydawnictwach i pozostałych nośnikach informacji
wykorzystywanych przez Organizatora do promowania działalności (m.in.
Internet), na wszystkich polach eksploatacji – w rozumieniu przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym Regulaminie.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

„EKOGŁÓWKA”
– czyli ekologiczna krzyżówka
Nazwa i adres szkoły :................................................................................................................................
Telefon …………………………….......…………e-mail ...............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna zespołu: .....................................................................................................
Telefon …………………………….......…………e-mail ...............................................................................
Kategoria konkursowa (właściwe podkreślić):
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
III kategoria - uczniowie klas 1-3 gimnazjum

Imiona i nazwiska uczniów – członków zespołu – wpisane drukowanymi literami:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ..............................................................................

……………………………

Pieczęć szkoły

......... ………..................……………..

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

