
                            

KONKURS 
„Czyste środowisko – czyste powietrze” 

 

 

1. Konkurs dla klas od IV do VII szkoły podstawowej przebiega w dwóch etapach: etap I - 

półfinały do maja 2018 oraz etap II – finały 26 października 2018 r. w Warszawie, w Centrum 

Nauki Kopernik. 

 

2. ETAP I. PÓŁFINAŁY. Prace należy oddać w szkole do końca kwietnia 2018r. W szkole może 

powstać wiele drużyn, tyle ile jest chętnych uczniów. Uczniowie zgłaszają się jako drużyna 

(drużyna składa się z 2 uczniów) wraz z nauczycielem – opiekunem.  

 

3. Każda drużyna przybiera własną nazwę. 

 
4. Na półfinały jedna drużyna może nadesłać jedną pracę w jednej z podanych poniżej kategorii 
– trzeba się zdecydować i wybrać: 
 

1) Plakat, rysunek z hasłem promującym zachowania pełne zdrowia, troskę o czyste powietrze, 

walkę ze smogiem. Rozmiar nadesłanych prac: A4 lub A3.  

 

2) Zdjęcie ilustrujące tematykę konkursu (także metaforycznie). Przysyłamy jedno zdjęcie, w 

formacie JPG.  

 

3) Projekt ludzika, stworka, czegoś co może stać się maskotką naszej kampanii. Uruchomcie 

wyobraźnię, może są między Wami przyszli projektanci?! Projekt maskotki może być 

narysowany, wyklejony lub uszyty. Prosimy, aby projekt na papierze nie przekraczał formatu 

A3, a prototyp maskotki mieścił się do pudełka na buty (ale nie kozaczki).  

 

4) Kapsuła dla przyszłości… Pole dla Waszej fantazji. Można wykorzystywać różne techniki, 

jest tylko jeden warunek – całość musi się mieścić w pudełku na buty (ale nie kozaczki).  

 

5) Przemówienie, apel … Tekst do 1,5 strony (prosimy nie przekraczać 3 200 znaków ze 

spacjami). 
 

5. Nadesłane prace będę oglądane, czytane i podziwiane przez 4-osobowe Jury, które wybierze 100 prac 
łącznie w ramach 5 kategorii tematycznych i 3 kategorii wiekowych. Wybór pracy oznacza, że jej Autorzy z 
nauczycielem są zaproszeni do Finałów konkursu, czyli do Centrum Nauki Kopernik 26 października 2018 
roku! 

Termin składania prac do koordynatorek do końca kwietnia 2018 roku!!! 
Szkolne koordynatorki: Jolanta Ciupak, Agata Kąkol i Danuta Hebda 


