
 
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, 

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
 

zapraszają do udziału   w   VII KONKURSIE   

„Nasz  zielony świat” 
Pod patronatem: 

Starosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika 
 

Celem konkursu jest : 

 Stworzenie projektu zagospodarowania zielenią, kwiatami oraz innymi elementami 
      architektury ogrodowej pozwalającymi na  poprawę estetyki otoczenia własnej szkoły. 

 Zwrócenie uwagi na znaczenie przyrody w każdym miejscu naszego życia – w domu, szkole i pracy. 
 Nauczenie dbałości o przyrodę znajdującą się w najbliższym otoczeniu każdego człowieka. 
 Nauczenie teoretycznych i praktycznych sposobów urządzania terenów rekreacyjnych – zielonych. 
 Zrealizowanie projektu, a tym samym upiększenie  otoczenia swojej szkoły. 

 
I. Warunki uczestnictwa : 

a/ W konkursie mogą brać udział zespoły 3-5 osobowe uczniów szkół i placówek oświatowych 
      z województwa łódzkiego. 
b/ Każda placówka biorąca udział w konkursie przesyła projekt zagospodarowania terenu wokół   
      własnej placówki wykonany  w wersji papierowej z  rozrysowanym szkicem na papierze formatu  
      A3 – A2. Projekt powinien zawierać opis wszystkich zaplanowanych prac modernizacyjnych  
      i terminy ich realizacji. W opisowej części należy podać w sztukach ile roślin i jakie potrzebne będą  
      do praktycznego zrealizowania projektu oraz jakie urządzenia zaplanowano do wykonania  
      na zielonym terenie przyszkolnym (ławeczki, altanki, kosze na segregowane śmieci  itp.).  

Projekty powinny być opisane  z podaniem:   
     -   imion  i nazwisk autorów, wieku, klasy, nazwy placówki, imienia i nazwiska opiekuna /jeżeli był/ 
     -   kto i w jaki sposób będzie dokonywał zagospodarowania terenu zgodnie z projektem 
 
c/  Prace oceniane będą w czterech kategoriach:  

•  szkoły podstawowe  

•  szkoły gimnazjalne  

•  szkoły ponadgimnazjalne  

•  zespoły szkół i placówki oświatowe 
 

II. Ocenie podlegać będzie: 
•  pomysł na zagospodarowanie terenów wokół własnej szkoły 

•  zaangażowanie młodzieży w realizację  całego projektu (projektowanie i wykonanie) 

•  artyzm, styl, estetyka i funkcjonalność 
 

Termin nadsyłania prac do 9 maja 2014r. 

Prace prosimy przekazywać na adres: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 
           ul. Kilińskiego 17,  98-220 Zduńska Wola 

          tel. 43 823-22-01, adres e-mail: centrum-pieterko@nasze.pl 
 
NAGRODY : 
Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

•  rzeczowe nagrody  zbiorowe dla  3-4  szkół  z każdej kategorii (między innymi sadzonki  
krzewów, drzewek, kwiatów i nasiona  traw, ziemia do kwiatów oraz pojemniki na segregowanie 
odpadów) niezbędne  do zrealizowania praktycznego  projektu  

•  rzeczowe nagrody indywidualne dla autorów najlepszych projektów 
 
 

 



  

  
WRĘCZENIE NAGRÓD, OTWARCIE WYSTAWY PROJEKTÓW 

  oraz PRELEKCJA i SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI,  
 którzy pomogą w praktycznej realizacji projektów ODBĘDZIE SIĘ w PCKSR DNIA  

19.05.2014r.   O GODZ .  13:00 
Uwagi: 
1)  Dostarczając pracę na konkurs uczestnik przenosi prawa majątkowe na organizatora, wyraża zgodę  
     na wielokrotne eksponowanie prac w materiałach promocyjnych, wystawach, publikacjach oraz na   
     stronie internetowej PCKSR akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie   

     danych osobowych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w konkursie za              
     pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych  
     osobowych uczestnika, zgodnie z zamieszczonym wzorem (załącznik nr 1). 
2)  Wszystkie nadesłane prace zostaną sfotografowane i zarchiwizowane. Po ogłoszeniu wyników  
      konkursu i wręczeniu nagród, placówki mogą odebrać projekty celem ich praktycznej realizacji. 
3)  Prace, które nie będą spełniały warunków zawartych w regulaminie /prace  nieczytelne,  
      nieestetyczne, nieprawidłowo podpisane/ mogą być wyłączone spod oceny jury. 
4)  Organizatorzy  mogą przydzielić dodatkowe nagrody jeżeli do dnia rozstrzygnięcia konkursu  
     pozyskają  dodatkowych sponsorów. 
5)  Ostateczny termin praktycznej realizacji nagrodzonych projektów: 15 września 2014 roku.    
     Należy przekazać imienną listę wszystkich osób biorących udział w praktycznej realizacji projektu. 
6)  Wszystkie tereny zielone zagospodarowane zgodnie z nagrodzonymi projektami muszą być 
     oznakowane tabliczkami z informacją,  iż jest to projekt nagrodzony w konkursie „Nasz zielony 
     świat” współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
     Wodnej  w Łodzi. (wzór tekstu  załącznik nr 2) 
7)  Laureaci zobowiązani są do wykonania dokumentacji fotograficznej zagospodarowywanych  
     terenów przed i po wykonaniu nasadzeń. Fotografie muszą być przekazane do PCKSR drogą  
     elektroniczną lub na nośnikach danych dnia 15 września 2014r. (pendrive, CD, DVD). 

Konkurs organizowany jest dzięki dofinansowaniu:               
 
 
 

 
   

    KARTA ZGŁOSZENIA DO VII KONKURSU   
 „Nasz  zielony świat”  

 

1. Placówka, adres:............................................................................................................................... 
 ............................................................................. telefon kontaktowy................................................ 
   
2. Imię i nazwisko/ imiona i nazwiska  oraz wiek autorów projektów  ................................................  
…............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
........…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Opiekun /o ile występuje/..............................................................tel. kont............................................... 
 
4. Dodatkowe informacje na temat wykonanej pracy............................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................ 
 
............................................... .................................    ...............................................     ............................................................... 
              data    podpis opiekuna              pieczątka szkoły/placówki                  podpis dyrektora szkoły/placówki 
 
 
 
 



  

 
 
 
           Załącznik nr 1 
 
 
 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora V Konkursu „Nasz zielony świat” danych osobowych 
    
     mojego dziecka /podopiecznego ........................................................................  
 
     w zakresie koniecznym do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
     z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r.   nr 101 poz.926 z późn. zm.). 
 
 
     Data i czytelny podpis...................................................................................................  
 
 
 
           Załącznik nr 2 
 
 
Wzór tabliczki informacyjnej 
 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ  

 
..................................................................................................................................................                                                                                                                                        

NAZWA SZKOŁY 
 

wykonany przez młodzież szkolną w roku/ w latach  .......... w ramach programu 
”EKOLOGICZNIE I ARTYSTYCZNIE” - konkursy i przegl ądy realizowane w powiecie 

zduńskowolskim w roku 2014. Konkurs „Nasz zielony świat” 
 

Dofinansowany ze środków: 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Powiatu Zduńskowolskiego 
 

                                  
                                  
                                                                          

 
Organizator Konkursu: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 

 

 
 
                                                                                                                      

 
UWAGI: Tablica biała formatu minimum A3 UMIESZCZONA W WIDOCZNYM MIEJSCU NA  
ZAGOSPODAROWANYM TERENIE ZIELONYM 
 

 POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 


