
 

Organizator:   STAROSTA JAROCIŃSKI 

Forma wykonania: Nagranie wiersza o treści ekologicznej na nośniku informatycznym wraz 

z możliwością jego zaprezentowania na II Powiatowym Pikniku Ekologicznym pt: „Z Ekologią na Ty”.  

Cele:  

→ promocja postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska;  

→ budowanie świadomości ekologicznej;  

→ aktywizacja do edukacji ekologicznej. 

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego. 

Warunki udziału:  

Przedstawienie na nośniku informatycznym wiersza o treści związanej z ekologią. Jeden uczestnik 

wykonuje jeden wiersz. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim treść nawiązująca do ochrony 

środowiska, motywująca do dbania o nie i zwracająca uwagę na zanieczyszczenia zagrażające naszemu 

życiu i zdrowiu oraz właściwa recytacja. 

Złożone nagranie należy uzupełnić o dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz nazwę szkoły, do której 

uczęszczają. 

Wykonane nagranie winno zostać złożone w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 

(pokój nr 11). 

Zastrzega się możliwość wykorzystania nagrania m.in. w publikacjach czy imprezach organizowanych 

przez powiat jarociński, w tym wybrane osoby będą miały możliwość zaprezentowania wierszy na  

II Powiatowym Pikniku Ekologicznym pt: „Z Ekologią na Ty”. 
 

Harmonogram przebiegu konkursu: 

1. 6 września 2021 r. –  ogłoszenie konkursu – przesłanie regulaminu do szkół funkcjonujących na 

terytorium powiatu jarocińskiego. 

2. 22 października 2021 r. –  nieprzekraczalny termin składania nagrań konkursowych. 

3. Od 25 do 29 października br. – zapoznanie się członków komisji konkursowej, powołanej przez Starostę 

Jarocińskiego, ze złożonymi nagraniami wraz z wytypowaniem osób, które zaprezentują wiersze 

podczas II Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt: „Z Ekologią na Ty”. 

Zastrzega się, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, ostateczne ustalenie przez Komisję 

Konkursową kolejności miejsc I, II, III może nastąpić w oparciu o przesłane nagrania przez 

uczestników. 

4. Pierwsza połowa listopada br. – rozstrzygnięcie konkursu w czasie trwania II Powiatowego Pikniku 

Ekologicznego wraz z wręczenie nagród, ogłoszenie wyników konkursu. 

Zasady konkursu a następnie jego wyniki zostaną rozpropagowane na łamach lokalnej prasy oraz stronie internetowej 

powiatu jarocińskiego. 

Nagrody: Za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.  

Konkurs realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „II Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty” 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

     

Regulamin konkursu  

na najlepszą recytację wiersza o tematyce ekologicznej  


