Konkurs literacki „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu”
I.
ORGANIZATOR KONKURSU
Burmistrz Sulechowa.
II.
PRZEDMIOT KONKURSU
Napisanie utworu literackiego dowolnego gatunku pt. „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu” na
temat segregacji odpadów komunalnych, ograniczania ich ilości, recyklingu, a także dbania
o środowisko naturalne.
III.

CEL KONKURSU
 Propagowanie postaw ekologicznych, zwłaszcza w zakresie segregacji odpadów
komunalnych;
 Poszerzanie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska;
 Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody;
 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska;
 Pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej;
 Promowanie młodych twórców;
 Poszerzanie wiedzy historycznej uczniów w zakresie znajomości: herbu Sulechowa
(postać rycerza), legend związanych z dziejami miasta (Sulech), historii i korzeni
miasta.

IV.
1.
2.

UCZESTNICY KONKURSU
Uczniowie klas 1 – 8 wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sulechów.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 Kategoria A: dla uczniów klas 1 – 3;
 Kategoria B: dla uczniów klas 4 – 6;
 Kategoria C: dla uczniów klas 7 – 8.

V.
1.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać utwór literacki dowolnego gatunku
(opowiadanie, wiersz, fraszka, rymowanka itp.) z morałem poruszającym temat
konieczności segregacji odpadów, recyklingu w celu ochrony środowiska.
Warunkiem koniecznym jest ujęcie w treści utworu każdej z poniższych postaci
obligatoryjnych.
Postacie obligatoryjne:
a) Mieszkło (opcjonalna forma zapisu: MieSZKŁO),
b) Tworzysław i Puszkomir z Królestwa Plastiklandii,
c) Papieryk herbu Złożony Karton,
d) Hrabio (opcjonalna forma zapisu: HraBIO),
e) Zmieszanna.
Dopuszcza się niewielkie modyfikacje imion postaci obligatoryjnych, np. Mieszkło ze
Słoikowa, księżniczka Zmieszanna itp.
W celu rozbudowania lub urozmaicenia fabuły tworzonego utworu można w jego treści
wprowadzić dodatkowe postacie (postacie fakultatywne) wymyślone przez siebie lub
sugerowane przez organizatora konkursu.

2.

3.

Fikcyjne postacie fakultatywne, sugerowane przez organizatora konkursu:
a) Jasio Nieborak – nie umie prawidłowo segregować odpadów, jednak – uważając
siebie za najmądrzejszego na świecie – wprowadza wszystkich w błąd, wskazując
złe pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Wyrzucając śmieci, nie potrafi
trafić nimi do pojemnika. Nie chce się nauczyć prawidłowych postaw.
b) Nieporadny Piotruś – nie potrafi prawidłowo segregować odpadów, ale bardzo
chciałby się tego nauczyć. Wyrzucając śmieci, umie trafić nimi do pojemnika.
c) Bystry Wojtuś – potrafi segregować wszystkie odpady i chętnie uczy tego
wszystkich chętnych. Wyrzucając śmieci, bez problemów trafia nimi do pojemnika.
VI.

KRYTERIA OCENY
 Zgodność treści z tematyką konkursu;
 Oryginalność, pomysłowość i kreatywność;
 Ujęcie w treści wszystkich bohaterów;
 Spełnienie ogólnych zasad regulaminu konkursu.

VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa nagrodzi po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
VIII. KOMISJA KONKURSOWA
 Przewodnicząca: Teresa Zawalna – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów;
 Członek: Agnieszka Łukaszenko-Woźnica – dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina w Sulechowie;
 Członek: Marzena Arendt-Wilczyńska – kierownik Wydziału Współpracy i Promocji
Gminy;
 Członek: Joanna Lange – inspektor ds. Promocji w Wydziale Współpracy i Promocji
Gminy;
 Członek: Lidia Bazewicz – inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
IX.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

REGULAMIN
Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie utworu literackiego dowolnego gatunku
pt. „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu” (zwanego dalej „pracą konkursową”) na temat
segregacji odpadów komunalnych, ograniczania ich ilości, recyklingu, a także dbania
o środowisko naturalne.
Konkurs organizowany jest przez Burmistrza Sulechowa i przeznaczony dla uczniów
klas 1 – 8 wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sulechów.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace indywidualne. Prace zbiorowe nie
będą oceniane.
Każdy z uczniów może napisać dowolną liczbę prac konkursowych, z ograniczeniem
wyłącznie jednej pracy konkursowej danego gatunku literackiego.
Nadesłana praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.
Warunkiem koniecznym jest ujęcie w treści pracy konkursowej każdej z poniższych
postaci obligatoryjnych:
a) Mieszkło (opcjonalna forma zapisu: MieSZKŁO),
b) Tworzysław i Puszkomir z Królestwa Plastiklandii,
c) Papieryk herbu Złożony Karton,

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

d) Hrabio (opcjonalna forma zapisu: HraBIO),
e) Zmieszanna.
W celu rozbudowania lub urozmaicenia fabuły tworzonego utworu można w jego treści
wprowadzić dodatkowe postacie (postacie fakultatywne) wymyślone przez siebie lub
sugerowane przez organizatora konkursu.
Fikcyjne postacie fakultatywne, sugerowane przez organizatora konkursu:
a) Jasio Nieborak – nie umie prawidłowo segregować odpadów, jednak - uważając
siebie za najmądrzejszego na świecie - wprowadza wszystkich w błąd, wskazując złe
pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Wyrzucając śmieci, nie potrafi trafić
nimi do pojemnika. Nie chce się nauczyć prawidłowych postaw.
b) Nieporadny Piotruś – nie potrafi prawidłowo segregować odpadów, ale bardzo
chciałby się tego nauczyć. Wyrzucając śmieci, umie trafić nimi do pojemnika.
c) Bystry Wojtuś – potrafi segregować wszystkie odpady i chętnie uczy tego
wszystkich chętnych. Wyrzucając śmieci, bez problemów trafia nimi do pojemnika.
Pracę konkursową wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych (załącznik nr 1)
z podpisem opiekuna prawnego (załącznik nr 2) należy dostarczyć pod adresem: Urząd
Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów – pokój nr 216 (sekretariat na
drugim piętrze ratusza).
Praca konkursowa musi zostać opatrzona metryczką zawierającą:
a) tytuł utworu;
b) imię i nazwisko autora;
c) nazwę i adres placówki wraz z telefonem;
d) klasę;
e) imię i nazwisko opiekuna literackiego.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2022 r.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) kategoria A: dla uczniów klas 1 – 3,
b) kategoria B: dla uczniów klas 4 – 6,
c) kategoria C: dla uczniów klas 7 – 8.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13 czerwca 2022 r.
Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone przez Burmistrza Sulechowa.
Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, które będą
wykorzystywane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także rozwijania
uzdolnień i promocji osiągnięć jego uczestników.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu.

We wszelkich sprawach związanych z konkursem „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu” należy
kontaktować się z koordynatorem konkursu – Lidią Bazewicz, tel. 68 385 11 52.

