REGULAMIN KONKURSU
CZYTELNICZEGO

„Ekologia na wesoło”
Cel konkursu:
Zachęcenie dzieci do pogłębiania i wykorzystywania w praktyce wiedzy
o przyrodzie i ekologii oraz popularyzacja literatury o tej tematyce.
Organizator:
Ekobiblioteka Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Miejsce i termin:
22 maja 2019 r., godz. 9:00
Ekobiblioteka, ul. W. Łukasińskiego 30, Legnica.
Uczestnicy:
Uczniowie klas I - III szkół podstawowych miasta Legnicy.
Zgłoszenia:
Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 osoby.
Zgłoszenia na karcie uczestnictwa przyjmowane będą do 15 maja 2019 r.
w Ekobibliotece LBP: ul. W. Łukasińskiego 30, 59-220 Legnica
Informacja telefoniczna: 76 722 60 13
Przebieg konkursu:
1. Test pisemny z wiedzy o ekologii.
2. Zaprezentowanie przygotowanej wcześniej pracy plastycznej –
zabawki wykonanej z materiałów pochodzących z recyklingu.
3. Po zakończeniu prezentacji gier Jury uda się na naradę, podczas której
zostaną przyznane nagrody.
4. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród.
Postanowienia ogólne:
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez
organizatora konkursu.
2. Nagrody i dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.
3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów
i Jury.

Konkurs „Ekologia na wesoło”

POMOCNA LITERATURA (dostępna w Ekobibliotece, nieobowiązkowa)

Akademia ekologii, Kraków 2013
Będkowska H.: Rośliny chronione, Warszawa 2007
Będkowska H.: Zwierzęta chronione, Warszawa 2007
Corgibet V.: Zielona encyklopedia czyli wszystko, co musisz wiedzieć o ekologii,
Poznań 2011
5. Costa-Pau R.: Ekologia i ochrona środowiska, Łódź 1997
6. Falencka-Jabłońska M.: O przyrodzie, Warszawa 2014
7. Frith A.: Recykling i odpadki, Ożarów Mazowiecki 2013
8. Globalne ocieplenie, Poznań 2009
9. Hare T.: Ratujmy naszą planetę, Warszawa 1999
10. Hare T.: Ratujmy naszą planetę. T. 2, Warszawa 1999
11. Hawkes N.: Ludzkość dziś i jutro, Warszawa 2004
12. Kapusta J.: Ekologia poznaj jej prawa i reguły, Katowice 2014
13. Kapusta P.: Ekologia w Polsce i na świecie, Bielsko-Biała 2018
14. Knaflewska J.: Ekologia i ochrona środowiska, Poznań 2005
15. Matoga K.: Dbam o środowisko, Warszawa 2018
16. Nasza planeta, Warszawa 2007
17. Natura i ekologia, Poznań 2018
18. Nożyńska-Demianiuk A.: Ekologiczne dzieciaki czyli bon ton w przyrodzie, Poznań
2014
19. Ocalić Ziemię, Poznań 2009
20. Ochrona przyrody w Polsce, Bielsko-Biała 2018
21. Parki narodowe Polski, Bielsko-Biała 2018
22. Parker J.: Fascynująca Błękitna Planeta, Warszawa 2004
23. Potempa I.: Sam troszczę się o środowisko, Wrocław 2006
24. Preibisz-Wala K.: Woda, Poznań 2009
25. Szkolna encyklopedia przyrody, Warszawa 2004
26. Zagrożona planeta, Poznań 2009
1.
2.
3.
4.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Legnica.

KARTA ZGŁOSZENIA
Do konkursu czytelniczego „Ekologia na wesoło”
Imię i nazwisko ……………………………………………………………..
Szkoła

……………………………………………………………..

Wiek i klasa

……………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz fotografowanie, rejestrowanie na
dowolnych nośnikach wizerunku dla celów publikacji, promocji i reklamy we wszystkich materiałach, które
Organizator uzna za odpowiednie w celu popularyzacji konkursu oraz upubliczniania informacji o nim, lub
przekaże podmiotom współorganizującym przedsięwzięcie.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.biblioteka.legnica.eu w zakładce „Obowiązek
informacyjny”.
………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna uczestnika
OSOBA ZGŁASZAJĄCA (NAUCZYCIEL):
Imię i nazwisko ……………………………………………………………..
Numer telefonu ……………………………………………………………..
Adres e-mail

……………………………………………………………..
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