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     Olsztyn, 15 kwietnia 2015 roku. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„Bajkowy stwór recyklingowy” 

 
Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2015 r.  

w godzinach  12:00  -  16:00 

w ramach IX Światowych Dni Bajki. 

 

Organizatorzy: 

1. Stowarzyszenie „Bajka” 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie 

 

Zbiórka:   

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie 

ul. Kołobrzeska 13m 

            godzina 12:00 

 

 

Uczestnicy: 

Grupy zorganizowane od 3 do 30 osób, reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe, gim-

nazjalne, ponad gimnazjalne, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki szkolno-

wychowawcze, domy dziecka, osoby niepełnosprawne. 

Placówkę może reprezentować wiele grup. 

 

Założenia regulaminu 

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (osobiście, 

pocztą, drogą e-mailową) na adres: Stowarzyszenie BAJKA ul. Żołnierska 4   10-557 Olsztyn,     

e-mail: jolkasp2@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2015 r.  

 
1. Przedszkole, szkoła, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, dom dziecka,          

placówka szkolno-wychowawcza lub grupa osób niepełnosprawnych formuje zespół 

uczestników i zgłasza udział w konkursie. 

2. Grupy przybywają na miejsce zbiórki  pod opieką nauczyciela, bądź  opiekuna     

prawnie odpowiedzialnego za swoich podopiecznych. Każda grupa samodzielnie 

przygotowuje identyfikator grupy (transparent, flaga, plansza itp.)  z następującymi    

informacjami: 

- nazwa grupy z danymi placówki 

- oznaczenie wspólne dla wszystkich jej uczestników (np. wstążeczki, chusty,         

czapeczki papierowe itp.) 

- każda grupa przynosi ze sobą materiały do budowy „Bajkowego stwora                   

recyklingowego” (puszki, butelki, kartony, szmaty, zakrętki itp. oraz taśmy, sznurki 

ułatwiające montaż stwora) 

- każda grupa biorąca udział w konkursie, otrzyma od organizatorów numer           

konkursowy. 



 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu ekologicznego przynoszą ze sobą „akcesoria          

dźwiękowe” trąbki, gwizdki, piszczałki itp. , które będą oznajmiały o uczestnictwie 

danej grupy. 

 

4. O uczestnictwie w konkursie decyduje przysłanie formularza zgłoszeniowego grupy 

do dnia 07 czerwca 2015 r.            

 

5. Wszystkie grupy rozpoczynają budowę „bajkowego stwora” jednocześnie na sygnał 

dany przez organizatora. 

 

6. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oceny jury. 

 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki, a zwycięskie zespoły puchary          

i nagrody. 

 

8. Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród odbędzie się sesja zdjęciowa. 

Zrobione zdjęcia zostaną dostarczone do placówki celem wykonania gazetki ekolo-

gicznej. 

 

9. Konkurs zakończony zostanie utylizacją stworów.  

 

 

Zobowiązania porządkowe 

 

 
1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych przez 

służby porządkowe i organizatorów. 

2. Zabrania się wnoszenia na teren konkursu: alkoholu, środków odurzających bądź              
pozostawania pod jego wpływem, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych           

narzędzi. 

3. Zobowiązuje się uczestników konkursu ekologicznego do szczególnej ostrożności 

podczas trwania całego konkursu w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich 

obecnych. 

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zachowań zgodnych z zasadami współżycia 

społecznego. 

5. Przedstawiciele służb oraz wolontariusze zapewniają bezpieczeństwo 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz puchary i nagrody dla zwycięskich      

zespołów. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 

8. Zgłoszone zespoły zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach. 

 

 

 

 

 Organizatorzy 

 

1. Stowarzyszenie „Bajka” 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie 

 

 



 

 

 

 

IX Światowe Dni Bajki w Olsztynie 2015 r. 

KONKURS EKOLOGICZNY 
„Bajkowy stwór recyklingowy” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 
Dane dotyczące grupy: 

 

1. Nazwa placówki:................................................................................................................... 

 

 

2. Adres:.................................................................................................................................... 

 

 

3. Telefon, fax, e-mail:.............................................................................................................. 

 

 

4. Nauczyciel, opiekun – kontakt: ............................................................................................ 

 

 

5. Liczba uczestników (z opiekunami): .................................................................................... 

 

 

6. Inne ważne informacje: ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków                              

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                            ....................................... 
               Miejscowość, data                                                                                                                                        podpis 


