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Konkursy ekologiczne  

realizowane podczas EKO FESTYNU  

POD HASŁEM „SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ”  

UNEWEL - 05.10.2013 

 

 Edukacja ekologiczna – jest jednym z istotnych elementów wprowadzonych w Gminie 

Sławno. Jej celem jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu 

świadomości ekologicznej, która odgrywa podstawową rolę w skutecznej ochronie 

środowiska . 

CELE  KONKURSÓW : 

1 . Uświadomienie mieszkańcom źródeł zanieczyszczenia otaczającego świata. 

2 . Wzbogacenie wiedzy na temat  odpadów, a zwłaszcza selektywnej zbiórki.  

3 . Kształtowanie nawyków ekologicznych . 

4 . Rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych . 

5 . Doskonalenie umiejętności współzawodnictwa . 

6 . Przybliżenie i uświadomienie wagi problemów ekologicznych . 

 

TEMATYKA : 

 1 . Zwierzęta i rośliny chronione . 

2 . Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami . 

3 . Odpady i walka ze śmieciami . 

4 . Piękno naturalnej przyrody. 
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KONKURS I: 

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ PRZEZNACZONY DLA RODZIN Z TERENU GMINY SŁAWNO. 

REGULAMIN  KONKURSU  I: 

1 . W konkursie biorą udział rodziny z terenu Gminy Sławno. 

2.  Do udziału w konkursie zgłaszają się rodziny 2 osobowe, 

Zespół mogą tworzyć: dziecko + mama lub tata lub inny opiekun. 

3 . Każda z rodzin losuje pytanie. 

3. Organizator konkursu zadaje wylosowane  przez rodzinę pytanie, (możliwość wyboru 

odpowiedzi a, b, c, d ) - tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

4. Punkt otrzymuje ta rodzina, która udzieli prawidłowej odpowiedzi. 

6 . Konkurs wygrywa ta rodzina, która zdobędzie największą liczbę punktów . 

7 . Za udział w konkursie przewidziane są nagrody. 

Czas konkursu ok. 20 minut. 

 

KONKURS II: 

PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO. 

REGULAMIN  KONKURSU  II: 

1 . W konkursie biorą udział mieszkańcy gminy Sławno . 

2.  Każdy mieszkaniec Gminy Sławno, który przyniesie podczas realizowanego 

przedsięwzięcia 5 zużytych baterii otrzyma sadzonkę drzewka. 

3. Konkurs przeprowadzają organizatorzy, stosując się co do liczby baterii zawartej  
w regulaminie. 

4. Rozdawanie sadzonek od  godz. 15.00 do 17.00. 

Czas konkursu do wyczerpania zapasów. 
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KONKURS III: 

PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO. 

REGULAMIN  KONKURSU  III: 

1 . W konkursie biorą udział mieszkańcy gminy Sławno.  

2.Konkurs polega na napisaniu krótkiego rymowanego wiersza, oraz na zaprezentowaniu 

go podczas EKO FESTYNU. 

3. Wiersz musi dotyczyć segregacji odpadów. Musi również on zawierać dwa 

najistotniejsze sformułowania w swojej treści : „segregacja odpadów” oraz „Gmina Sławno.”  

4. Dostarczenie wierszy do Komisji do godz. 14.30. 

5 . Do oceny zostaje powołana komisja, która nagrodzi wybrany wiersz. 

6 . Zwycięzca otrzymuje nagrodę. 

Czas konkursu ok. 30 minut.  

 

KONKURS IV: 

PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO. 

REGULAMIN  KONKURSU  IV 

1. W konkursie biorą udział mieszkańcy gminy Sławno. 

2. Konkurs polega na ułożeniu najładniejszej kompozycji kwiatowej z uwzględnieniem 

elementów charakterystycznych dla pory roku „jesień” . 

3. Do oceny zostaje powołana komisja, która nagrodzi wybraną kompozycję.  

Dostarczenie kompozycji do Komisji do godziny 15.00. 

4. Dla uczestników przewidziane są nagrody. 

5. Wyniki konkursu będą podane podczas EKO FESTYNU. 

Czas konkursu ok 30 minut.  


