Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
„Ekologia to nie moda, to styl życia”
XIX Edycja

Szanowni Dyrektorzy, Wychowawcy i Nauczyciele,
Od 19 lat Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku organizowała
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny. Kolejny rok ze względu na pandemię nie
może się on odbyć w tradycyjnej formie. Dzięki uprzejmości Włocławskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej konkurs ten został przeniesiony na platformę
edukacyjną www.wcee.moodle.org.pl.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału.
Regulamin XIX Edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego
„Ekologia to nie moda, to styl życia” pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
i Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
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Założenia ogólne.
Celem konkursu jest:
zainteresowanie uczniów problematyką ekologii w życiu codziennym,
zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ekologii,
rozwijanie świadomości właściwych wyborów,
zdobycie umiejętności rozpoznawania znaków ekologicznych na towarach,
popularyzacja wiedzy ekologicznej
rozwijanie zainteresowań związanych z ekologicznym stylem życia
kształcenie umiejętności posługiwania się Internetem.

2. Udział w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, klas IV - VIII
z terenu Włocławka i okolic.
II.

Organizacja konkursu.
1. Konkurs przebiega jednoetapowo.
2. Zgłoszenia uczniów przez nauczycieli przyjmujemy mailowo do 30.04.2021r.
3. Każdy uczestnik konkursu musi mieć własne konto pocztowe. Uczestnicy otrzymają
hasło do zalogowania się na platformie wcee.moodle.org.pl.

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
„Ekologia to nie moda, to styl życia”
XIX Edycja
4. Pytania konkursowe będą udostępnione dnia 07.05.2021r. o godzinie 10.00 na
platformie wcee.moodle.org.pl w zakładce konkurs „Ekologia to nie moda, to styl
życia”.
5. Termin konkursu może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju (np.
powrót dzieci do szkół).
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów
z uwzględnieniem RODO.
7. Laureatem zostaje 3 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ocenie
dokonywanej automatycznie przez system.
8. W przypadku wielu osób uzyskujących ten sam wynik punktowy, laureata określa się
na podstawie najkrótszego czasu udzielania odpowiedzi zarejestrowanego przez system.
9. W sprawie odbioru nagród organizatorzy skontaktują się z laureatami e-mail lub
poprzez platformę. Szkoły do których uczęszczają laureaci zostaną powiadomione
o wynikach konkursu.
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IV.

Warunki uczestnictwa
Uczniów, którzy chcą wziąć udział w Konkursie zgłasza nauczyciel. Do dnia
30.04.2021r. powinien przesłać na adres ekoedu@interia.eu zgłoszenie. Karta
zgłoszeniowa stanowi załącznik do regulamin.
Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona, podpisana i przesłana do Włocławskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej na adres ekoedu@interia.eu. Dopuszczamy skan lub
zdjęcie wypełnionej karty, dołączonej jako załącznik.
W tytule maila proszę wpisać XIX Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny.
W ciągu 48h od otrzymania zgłoszenia organizator założy konto na platformie
wcee.moodle.org.pl. Uczestnik otrzyma maila zwrotnego z dalszymi instrukcjami.
Nie przyjmujemy kart zgłoszeniowych wysłanych pocztą tradycyjną (listownie).
Przed planowanym terminem konkursu uczestnik może rozwiązać test próbny, w celu
zapoznania się z zasadami działania platformy. Test ten zawiera pytania z wiedzy
ogólnej, nie jest oceniany. Służy jedynie zapoznaniu ze sposobem rozwiązywania testu.
06.05.2021r. o godzinie 17.00 planowane jest uruchomienie testu próbnego nr 2, który
dostępny będzie tylko przez określony czas – tak jak test konkursowy. Test ten nie
będzie oceniany.
Testy próbne nie podlegają ocenie i nie są obowiązkowe. Pytania w nich zawarte nie są
związane z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska. Służą one wyłącznie poznaniu
sposobu rozwiązywania testu, zaznaczania odpowiedzi.

Sponsorzy.
1. Nagrody dla laureatów konkursu funduje Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku
i Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
2. Organizatorzy zapewniają ogłoszenie listy sponsorów w Internecie na stronie
www.wcee.org.pl oraz http://www.sp3wloclawek.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszeniowa
XIX Edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego
pod hasłem „Ekologia to nie moda, to styl życia”

Szkoła: .................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………..
Adres e-mail opiekuna ....................................................................................

Lp

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Adres e-mail ucznia

………………………………………………………………
Podpis opiekuna

