
Regulamin IX Forum Inicjatyw Ekologicznych 
Pod hasłem przewodnim:  

,,Drzewo – przyjaciel ekosystemu. Myśl globalnie – działaj lokalnie''.  
,które odbędzie się 06.04. 2017r. 1000-1300 w ZSA w Słupsku.  

 
W konkursie mogą wziąć udział zespoły 4-osobowe, składające się z uczniów szkół gimnazjalnych, zgłoszonych 

przez opiekuna na załączonej karcie zgłoszeniowej.  

 
W ramach forum odbędą się: 
 KONKURS PREZENTACJI na temat: "Drzewa umierają w ciszy".  

 Dowolna forma prezentacji na nośniku elektronicznym (06.04.2017r. podczas 
finału) 

 Zakres działań 
 Użyteczność (wartość ekologiczna) 

czas prezentacji 15minut 
 KONKURS PLASTYCZNY - ''Życie drzewa". 

 Oceniane będą: 
- zgodność z tematem 
- terminowość 
- estetyka wykonania 
- wizja artystyczna 

 Każda praca musi być podpisana (nazwisko i imię autora, szkoła, klasa) 
 Praca powinna stanowić jedną całość (plakat format A3) 
 Termin oddania pracy do 29.03.2017r. – wystawa tych prac na holu szkoły.  
 Pracę należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych  

w Słupsku ul. Szczecińska 36 
 

 MODA EKOLOGICZNA – Kolekcja wiosna 2017 z surowców wtórnych 
(max. 2 reprezentantów ze szkoły) 
 Oceniane będą: scenografia, choreografia, pomysłowość (dobrze widziany 

podkład muzyczny  06.04.2017r. - podczas finału) 
 

Udział w konkursie należy nadsyłać na kartach zgłoszeniowych załączonych do regulaminu 
wraz z dokładnymi danymi szkoły na adres 
MCCE – ZSA załączony na karcie zgłoszenia. Tel. kontaktowy: 59 8456448. 

 
Opiekun: Joanna Huras, Marzena Woszczyk 

 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA  
DO UDZIAŁU W IX FORUM INICJATYW EKOLOGICZNYCH 

 
Zgłoszenie należy przesłać na adres Zespół Szkół Agrotechnicznych 76-200 Słupsk   
ul. Szczecińska 36 lub fax 59 845 67 53 z dopiskiem Forum Inicjatyw Ekologicznych 
 
Pełna nazwa szkoły i adres (drukowanymi literami): 

…………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………........................ 

Tel/fax………………………………………………………………………………………............. 

 

Dane opiekuna zgłoszonej grupy (drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………. 

 

Skład zespołu szkolnego (drukowanymi literami) – przy nazwisku konkurencja, w której uczeń bierze 

udział 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i akceptujemy jego warunki. Wyrażamy 
zgodę na publikowanie danych osobowych przez ZSA w Słupsku w celach związanych z Konkursem 
zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926). 
 
 
 

 
 
         ……………………………… 
  podpis opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 


