
 
REGULAMIN KONKURSU  
„EKO-PREZENTER 2016”  

oraz  

„SZKOŁA EKO-PREZENTERÓW 2016” 
 
ORGANIZATORZY: 
 

1) Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy  
2) Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły  
3) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego  

i Nadwiślańskiego (wsparcie merytoryczne). 
 
CELE KONKURSU: 
 

• Popularyzowanie wiedzy na temat obszarów chronionych w województwie Kujawsko-
Pomorskim. 

• Stworzenie warunków do swobodnej, rzeczowej i publicznej prezentacji na ten temat. 
• Wdrażanie uczniów do organizowania swojej pracy przez pozyskiwanie atrakcyjnych 

artykułów, materiałów w literaturze, Internecie, prasie, fotografowanie oraz 
filmowanie. 

• Wyłonienie najlepszego „Eko-prezentera 2016 roku” oraz „Szkoły Eko-prezenterów 
2016 roku”.  

 
UCZESTNICY KONKURSU: 
 
uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas I-III gimnazjum 
z Bydgoszczy. 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
 
I ETAP   
Ogłoszenie o konkursie. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w zawodach przygotowują 
drukowany folder w formacie DL (A4 , wymiary po złożeniu 99 mm x 210 mm) pt. 
„Najciekawsze zakątki Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 
(Dolina Dolnej Wisły)”. W pracy należy uwzględnić w szczególności elementy przyrodnicze 
oraz częściowo historyczne, kulturowe i turystyczne (minimum 4 miejsca, obiekty lub 
obszary). Foldery mogą być wykonane w dowolnej technice, powinny być estetyczne i 
oryginalne, mogą być opatrzone własnymi zdjęciami, rysunkami i opisami. Każda szkoła 
wybiera maksymalnie 2 najlepsze prace od jednego nauczyciela (opiekuna) i przesyła je do 
dnia 26.02.2016 na adres: Zespół Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, 87-707 Bydgoszcz 
z dopiskiem „Eko-prezenter”. Jedna szkoła może przesłać maksymalnie 6 prac (tj. po 2 
prace od 3 nauczycieli/opiekunów). Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem 
autora oraz nauczyciela/opiekuna z adresem szkoły. Spośród nadesłanych prac Komisja 
Konkursowa dokona wyboru najlepszych folderów. W dniu 04.03.2016 nastąpi 
poinformowanie szkół o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu konkursu.  



 
II ETAP 
10.03.2016 r. uczestnicy finału wraz z opiekunami wezmą udział w wycieczce po Zespole 
Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, która będzie uzupełnieniem 
wiedzy nt. Doliny Dolnej Wisły. Na podstawie obserwacji podczas wycieczki, własnych zdjęć 
oraz pozyskanych z dostępnych źródeł i literatury dodatkowych materiałów uczniowie 
opracowują prezentację multimedialną tzw. wirtualny spacer po wybranych najciekawszych 
zakątkach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - Dolinie 
Dolnej Wisły. 
 
III ETAP 
17.03.2016 r. w Zespole Szkół nr 21 (ul. Bałtycka 59, Bydgoszcz) w czasie 5-7 minutowych 
wystąpień uczniowie zaprezentują swoje prace przed Komisją Konkursową. Ocenie podlegać 
będzie m. in. autoprezentacja uczniów, styl wypowiedzi, treść merytoryczna, sposób 
zainteresowania oraz czas wystąpienia. Suma ocen z folderu i wystąpienia/prezentacji wyłoni 
zwycięzcę konkursu. 
 
IV ETAP 
22.03.2016 r. w Zespole Szkół nr 21 (ul. Bałtycka 59, Bydgoszcz) nastąpi uroczyste 
podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród; wyłonieni laureaci - najlepsi „Eko-
prezenterzy” przedstawią swoje prace i prezentacje multimedialne przed gronem 
zaproszonych gości.  
 
UWAGI KO ŃCOWE: 
 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów 
Regulaminu. 
 
Prace konkursowe (foldery) nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 
 
Kontakt do koordynatorów konkursu:  
Agnieszka Sinkowska - agnieszkasin@o2.pl,  
Milena Jankowska - milena11_1978@o2.pl 
 

 
Konkurs organizowany w ramach projektu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi,  

bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim".  


