
 
REGULAMIN KONKURSU 

W RAMACH EDUKACJI EKOLOżICZNEJ „EkoEdukacja w Korczaku” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ żIMNAZJALNYCH 

Pt. „ ycie po yciu”  

 

 

 

§ 1 Organizatorzy Konkursu 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka  

ul. Józefa Piłsudskiego 6 

98-300 Wieluń 

e-mail: korczak2@interia.pl 

tel. 43 843 04 75 

§ 2 Cele konkursu 

 Zwrócenie uwagi młodzieży na problematykę gospodarowania odpadami w wymiarze lokalnym 

 Zaangażowanie młodzieży w proces poznania jakości i ilości produkowanych w gospodarstwach domowych 

odpadów oraz proces selekcji odpadów 

 Inicjowanie przez młodzież działań mających na celu poszukiwanie i rozpowszechnianie nowatorskich metod 

ponownego wykorzystania lub zagospodarowania odpadów w celach praktycznych  

 Promocja zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami  

 Budowanie prawidłowych postaw społecznych i konsumenckich 

 

§ 3 Uczestnicy Konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Prace muszą zostać przygotowane 

indywidualnie. 

 

§ 4 Czas trwania konkursu 

 Zgłoszenie przystąpienia szkoły do Konkursu (e-mailem lub telefonicznie do Organizatora Konkursu) w terminie 

do 15 marca 2017 r.  

 Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2017 r. i trwać będzie do 31 marca 2017 r. Prace konkursowe będą przyjmowane 

do dnia 31 marca 2017 r.  

 Wyniki zostaną przez organizatorów umieszczone na stronie II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka 

w Wieluniu: korczak2@interia.pl do 14 kwietnia 2017 r. 

 Wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia 2017 r. w trakcie Konferencji Ekologicznej w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu 

 

 



 

§ 5 Zasady Konkursu 

 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy obrazującej pomysł na powtórne zagospodarowanie i 

wykorzystanie odpadów w celach użytkowych – praca plastyczna, przestrzenna, inna z wykorzystaniem odpadów. 

Prace muszą nadawać się do ozdoby lub użytku i pokazywać drugie życie odpadów.  

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac.  

Cenne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu! 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

Jury konkursu stanowić będą przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego. Finaliści konkursu zostaną 

uhonorowani dyplomami oraz nagrodami. Kwestie nieujęte w regulaminie konkursu rozstrzygają organizatorzy. 

Ewentualne pytania można kierować na adres a-mail e-mail: korczak2@interia.pl lub tel.725 091 511 Karolina Ciećka 
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