REGULAMIN KONKURSU - GRY MIEJSKIEJ „SEGREGUJĘ, ŚWIECĘ PRZYKŁADEM”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH AKCJI „BIAŁYSTOK SEGREGUJE”

Preambuła
Naszą misją jest, aby działania edukacyjne podejmowane lokalnie miały jak największy wpływ na poziom
efektywności systemu gospodarowania odpadami. Dążymy do podnoszenia świadomości i zaangażowania
mieszkańców w proces selektywnej zbiórki w Białymstoku. Ostatecznym celem wspólnych działań
Organizatorów i Partnerów akcji: Firmy Tetra Pak, Urzędu Miasta Białystok oraz firmy PUHP Lech
Sp. z o.o. działań jest pozyskanie jak największej ilości surowców wtórnych dobrej jakości z gospodarstw
domowych i przekazanie ich do recyklingu. Nasze działania skupiają się na odpadach opakowaniowych.
Cele konkursu
1. Udział jak największego odsetka młodzieży uczącej się w działaniach edukacyjnych związanych z
ochroną środowiska,
2. Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców Białegostoku na temat zasad selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych,
3. Promowanie szeroko rozumianych, proekologicznych zachowań wśród mieszkańców
Białegostoku,
I.

Rozdział I - KONKURS

1. Konkurs inspirowany jest metodologią podchodów. Polega na poszukiwaniu ukrytych w terenie plansz
z zagadkami do rozwiązania przez zespół.
2. Do każdej zagadki prowadzi wskazówka geograficzno-historyczna związana z wiedzą ogólną.
3. Każdy zespół przechodzi w trakcie konkursu trasę nie dłuższą niż ok. 3 km.
4. Trasę konkursu można przejść w dni powszednie, w terminie od 23 kwietnia do 16 maja 2018 roku
w godzinach 9:30 – 16:30.
5. Wszystkie zadania merytoryczne związane są z selektywną zbiórką i recyklingiem odpadów.
6. Zadania są jednakowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat, jednak prace będą oceniane w dwóch
osobnych grupach wiekowych.
7. Do wykonania zadań można wykorzystać wszelkie pomoce naukowe.
II.

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie Białegostoku
i okolic. Wiek uczestników: 11 – 15 lat.
2. W grze startują zespoły wystawiane do gry przez szkołę.
3. Każda grupa (zespół) musi mieć zapewnioną opiekę jednego lub dwóch nauczycieli (opiekunów
grupy), którzy czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnym przejściem trasy gry oraz są odpowiedzialni
za zgłoszenie zespołu, przesłanie prac konkursowych i uzyskanie koniecznych pozwoleń na
opuszczenie przez młodzież terenu szkoły.
III.

Organizatorzy

Organizatorem Akcji jest firma Tetra Pak Sp. z o.o.
Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Białymstoku a Partnerem Akcji Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowo-Produkcyjne "LECH' Sp. z o.o.
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Na zlecenie powyższych – bezpośrednią organizacją konkursu zajmuje się firma European Business
Dialogue Sp. z o.o. przejmując odpowiedzialność za przygotowanie wszelkich niezbędnych elementów
konkursu: treści merytorycznych, trasy, wydruków, prac Jury, przygotowania gali zamykającej.

IV.

Terminarz konkursowy

1. Ogłoszenie konkursu – 16 kwietnia 2018 r.
2. Zgłaszanie szkół i zespołów do konkursu – od 16 kwietnia do 16 maja 2018 r.
3. Przesłanie przez szkoły odpowiedzi na pytania konkursowe – od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 21
maja 2018 r.
4. Obrady jury – po otrzymaniu prac, najpóźniej do 28 maja 2018 r.
5. Wręczenie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc podczas uroczystego zakończenia Akcji
- czerwiec 2018 r. (pomiędzy 9 a 13 czerwca – szkoły zostaną o dacie powiadomione z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
V.

Zgłoszenia do konkursu

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje
się na www.bialystoksegreguje.pl (Konkurs dla szkół - ZGŁOŚ ZESPÓŁ)
2. Zespół będzie klasyfikowany po przesłaniu na wskazany adres e-mail prawidłowo wypełnionej karty
odpowiedzi (arkusz odpowiedzi) wraz z danymi kontaktowymi opiekuna grupy oraz szkoły w terminie
do dnia 21 maja 2018 r.
3. W każdym zgłoszeniu muszą być zawarte następujące dane:





Pełna nazwa szkoły,
Adres: ulica i numer budynku, kod pocztowy i miasto,
Nazwisko i imię opiekuna grupy,
Telefon i e-mail do opiekuna grupy,

10. Zespół Projektowy mogą tworzyć uczniowie jednej lub więcej klas z danej szkoły.
11. Jeśli w jednym zespole szkolnym znajdują się dzieci z różnych klas, ważne aby były kwalifikowały
się do jednej z dwóch grup wiekowych: 11-13 lat, 14-15 lat.
12. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone nie więcej niż 3 zespoły.
13. W skład jednego zespołu wchodzić może od 6 do 20 dzieci.
14. Każdy zespół, w zależności od liczebności i wieku dzieci powinien mieć 1 lub 2 pełnoletnich
opiekunów, w tym choć jeden z nich powinien być nauczycielem z danej szkoły.
15. Zadaniem zespołu jest przejście trasy, odnalezienie 6 plansz, rozwiązanie zadań i odesłanie
odpowiedzi na wskazany adres e-mail.
16. Wymogiem Jury jest przygotowanie pracy autorskiej przez każdą z grup.
17. Wstępne wyniki konkursu (informacje o wejściu do finału) podane będą między
30 maja a 6 czerwca 2018 r. drogą mailową lub telefoniczną - na adres/tel. opiekuna grupy.
18. Co najmniej sześć wyróżnionych zespołów zostanie zaproszonych na uroczystość wręczenia nagród
(gala końcowa)
19. Każdy uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do projektu musi zostać zapoznany
z regulaminem konkursu i sposobem jego oceny przez opiekuna konkursu w danej szkole i go
zaakceptować.
VI.

Skala ocen / punktacja

Schemat punktowania zadań

2

Zadanie 1:
 Za poprawne wskazanie zdań prawdziwych i fałszywych po 1 punkcie, razem 7 punktów.
 Za wyjaśnienie do zdań fałszywych po 2 punkty, razem 8 punktów.
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Zadanie 2:
 Za poprawne podanie przykładów odpadów nadających się do zbiórki selektywnej:
1-2 przykłady – po 1 punkcie, 3 i więcej po 2 punkty – razem 8 punktów
 Za poprawne podanie przykładów odpadów, których wyrzucać nie można do pojemników – 1 przykład
– po 1 punkcie, 2 i więcej przykładów po 2 punkty – razem
8 punktów
 Za poprawne podanie przykładów, co można wytworzyć z każdego rodzaju odpadów: 1-2 przykłady
– po 1 punkcie, 3 i więcej przykładów po 2 punkty – razem 8 punktów.
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 24 punkty
Zadanie 3:
 Za poprawne użycie w tekście piosenki 5 wymaganych odpadów w poprawnym kontekście po dwa
punkty, razem 10 punktów.
 Za formę i poprawność językową – 5 punktów.
 Za kreatywność – 5 punktów.
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Zadanie 4:
 Za prawidłową odpowiedź na każde z zadanych przechodniom pytań po 1 punkcie, razem 5 punktów.
 Za przeprowadzenie wywiadów i zebranie odpowiedzi w usystematyzowany sposób
5 punktów.
 Za dołączenie wykresów i innych form kreatywnych i graficznych 3 punkty.
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 13 punktów.
Zadanie 5:
 Za poprawne podanie przykładowych cech produktów w odniesieniu do
z kryteriów – po 1 punkcie, razem 5 punktów.
 Za podanie 5 przykładów oznakowania produktów – po 1 punkcie, razem 5 punktów.

każdego

Za zadanie można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Zadanie 6:
 Za rozbudowaną, merytoryczną listę działań i ich opis po 3 punkty, razem 15 punktów
 Za formę i poprawność językową i kreatywność – 3 punktów
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 18 punktów.
Łącznie można zdobyć 100 punktów.
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I.

Arkusze odpowiedzi
1. Zadaniem zespołu jest rozwiązanie zadań i wypełnienia Arkusza odpowiedzi na wskazany
adres email.
2. Arkusz powinien zostać wypełniony w całości, zgodnie ze wskazówkami.
3. Termin na przesłanie prac: od dnia rozpoczęcia gry miejskiej 23 kwietnia do 21 maja 2018r.
do godz. 23.59 na adres info@ebd.org.pl.
4. Wypełniony dokument zawierać powinien, poza odpowiedziami na pytania i rozwiązaniem
zadań:
a) nazwę szkoły, adres szkoły
b) imię i nazwisko opiekuna.
c) numer telefonu kontaktowego do opiekuna, adres e-mail do opiekuna
d) ilość dzieci w grupie, ilość opiekunów
e) wiek dzieci w grupie

II.

Nagrody

Nagrodami dla 3 najlepszych zespołów w dwóch grupach wiekowych będzie sprzęt elektroniczny oraz inne
drobne upominki. Jury konkursowe może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.
III.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych działaniach edukacyjno –
informacyjnych.
2. Aktualne informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej www.bialystoksegreguje.pl oraz na
stronach mediów współpracujących.
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