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1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 3 m 5, 

00-528 Warszawa, tel./faks (22) 622 51 58, 512 158 325

2. Uczestnikami konkursu są placówki oświatowe i inne jednostki zrzeszone w programie edukacji 

ekologicznej Kluby Naszej Ziemi

3. Zanim Klub przystąpi do propagowania segregacji odpadów i recyklingu musi pokazać że sam 

być ekspertem i być wiarygodnym samemu prowadząc prawidłową gospodarkę odpadową. 

Zadaniem wspólnym dla wszystkich poziomów wiekowych jest dokumentacja (potwierdzenie 

na piśmie od firmy odpadowej bądź kopia fragmentu umowy) prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów na terenie placówki. 

4. Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria 1 -  przedszkola 

Kategoria 2 -  szkoły podstawowe

Kategoria 3 -  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

5. W kategorii przedszkolnej zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zachęcającego do 

zgniatania surowców przed wrzuceniem do kosza, a tym samym zmniejszenia ich objętości. 

6. Prace zwycięskie w tej kategorii posłużą do wykonania plakatu edukacyjnego.

7. W kategorii szkół podstawowych zadaniem konkursowym jest przeprowadzenie przygotowanie i 

przeprowadzenie zajęć dla młodszych kolegów (młodsze klasy szkoły podstawowej, 

przedszkola) wyjaśniających konieczność i pokazujących sposoby segregowania odpadów, 

oraz przygotowanie i przysłanie reportażu z zajęć

8. Na poziomie szkół ponadpodstawowych zadaniem konkursowym jest stworzenie filmowego 

reportażu dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w swojej 

dzielnicy/gminie. Zadaniem uczniów będzie zebranie informacji z różnych źródeł – 

mieszkańców, urzędów, firm śmieciowych, obudzenie w sobie żyłki reporterskiej i 

przedstawienie obecnej sytuacji w segregowaniu odpadami, a także wstępne porównanie jej z 

sytuacją sprzed 3 lat (jakie są tendencje, czy sytuacja w świetle prawa poprawiła się czy 

pogorszyła).

9. Ocenie podlegać będą: na poziomie przedszkolnym staranność, ujęcie (sposób ilustracji 

tematu), kompozycja. Na poziomie szkoły podstawowej: poprawność merytoryczna, ciekawa 

forma, umiejętność stworzenia reportażu z działania, scenariusz, zaangażowanie klubowiczów, 

ogólny efekt. Na poziomie gimnazjalnym i szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą 

dociekliwość, ilość zdobytych informacji, różnorodność, forma (montaż, zdjęcia, spójność 

logiczna całości).



10. W kategorii szkół ponadpodstawowych Konkurs jest przeznaczony dla czteroosobowych grup 

członków Klubu

11. W kategorii szkół podstawowych oraz przedszkoli zadanie realizuje cały Klubu Naszej Ziemi 

pod opieką nauczyciela

12. W kategorii szkół podstawowych i przedszkoli każdy Klub przesyła jedną pracę.

13. W kategorii szkół ponadpodstawowych każda czteroosobowa grupa może zgłosić tylko jedną 

pracę, każdy Klub może nadesłać dowolną liczbę prac (z zastrzeżeniem że każdy członek 

Klubu może należeć do najwyżej jednej grupy).

14. Prace powinny być opisane nazwą Klubu (przy jakiej szkole/jednostce i w jakim mieście), a w 

przypadku kategorii ponadpodstawowej imionami i nazwiskami autorów. 

Praca winna być przesłana w formie fizycznej oraz o ile istnieje taka możliwość w formie 

elektronicznej. 

15. W przypadku kategorii ponadpodstawowej filmy należy przesyłać na nośniku zewnętrznym 

(płyty CD, DVD, pendrive) w powszechnie odczytywalnym formacie (avi, wav, mpeg, dvd) na 

adres Fundacji.

16. Prace należy wysyłać na adres Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m 5 00-528 Warszawa 

wersje elektroniczne na adres fundacja@naszaziemia.pl – w temacie proszę wpisać „Kluby 

Naszej Ziemi”

17. Prace należy przesłać do dnia 20 maja 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego)

18. Jury wybierze w każdej kategorii trzy miejsca (I, II i III, z tym że zastrzegamy sobie prawo do 

przyznawania miejsc ex aequo bądź zamiany na wyróżnienia). 

19. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.

20. Wyniki konkursu podane zostaną 1 czerwca 2013 r. na stronie Klubów oraz na stronie głównej 

Fundacji Nasza Ziemia.

21. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny skuteczny sposób.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazw, imion i nazwisk Laureatów. 

Nadesłane prace nie będą zwracane.

23. Nagrody wraz z dyplomami zostaną przesłane pocztą w terminie trzech tygodni po ogłoszeniu 

wyników.

24. Postanowienia końcowe

a) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje 

    od nich odwołanie.

      b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu lub do 

          odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.


