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Organizatorzy konkursu 

Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Skawinie. 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest adresowany do uczniów  Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie. 

Nagrody 

Nagrodami w konkursie są vouchery o określonej kwocie na usługi 

i atrakcje oferowane przez Centrum Kultury i Sportu (CKiS) w Skawinie. 

Termin ich ważności to 6 miesięcy od uaktywnienia vouchera. Przez 

uaktywnienie go rozumie się pierwsze wykorzystanie.  

W każdym konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców lub 3 

zwycięskie drużyny. W przypadku dostępności nagród, organizator 

planuje przyznawać je także osobom wyróżnionym. Każdy konkurs 

będzie miał własny regulamin oraz Komisję Konkursową składającą się  

z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

w Skawinie, która wybierze najlepsze prace. 

Finansowanie 

Konkurs   jest   finansowany   z ,,Projektu   Zintegrowanego   LIFE 

w  zakresie  wdrażania  Programu  ochrony  powietrza  dla 

województwa  małopolskiego –Małopolska  w  zdrowej atmosferze –

LIFE  14   IPE   PL   021/LIFE  IP MAŁOPOLSKA”. 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest edukacja uczniów w zakresie ekologii poprzez: 

 propagowanie pozytywnych wzorców, postaw, zachowań; 

 wskazywanie postępowań zagrażających środowisku i szukaniu 

rozwiązań tych problemów; 

 uczenie krytycznego myślenia i wyciągania wniosków; 

 działania na rzecz ekologii w swoim najbliższym środowisku: domu, 

szkole, miejscowości, gminie. 
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Forma konkursu 

Forma konkursu zakłada organizację kilku interdyscyplinarnych mini-
konkursów dotyczących tematyki ekologicznej z uwzględnieniem dbania 

o ochronę środowiska w gminie Skawina (fotograficzny, 
plastyczny,  filmowy, konkurs wiedzy, przyrodniczy, informatyczny). 

Każdy konkurs będzie miał własny regulamin oraz Komisję Konkursową, 
która wyłoni zwycięzców. Konkursy będą mieć formę indywidualną oraz 
pracy zespołowej. 

 

Czas trwania konkursu 

Konkursy zostaną przeprowadzone w maju i czerwcu 2021. 

 W przypadku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną i po 

zgodzie sponsorów, termin ten może ulec zmianie. 

 


