
 
 
 
 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji 

 we współpracy  

z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola 

 ogłasza konkurs 
  

COŚ Z NICZEGO, CZYLI DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW 
 

 

 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór 

niewielkiego, ludzkiego działania…” 

                                                                                

                                                                                                  Florian Plit 

  

Regulamin konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych miasta Opola. 

1. Prace konkursowe będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: 

- przedszkola (5- i 6-latki), 

- klasy 1-5, 

- klasy 6-8, 

- szkoły ponadpodstawowe. 

 

2. Zadania dla uczestników konkursu: 

 

Przedmiotem pracy konkursowej jest własnoręczne wykonanie bezpiecznej zabawki z materiałów 

ekologicznych i surowców wtórnych. 

Celem konkursu jest: 

- pogłębienie wiedzy na tematy ekologiczne związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, 

- rozbudzanie kreatywności w zakresie prac plastyczno-technicznych wykonanych z przedmiotów codziennego 

użytku (opakowań po produktach spożywczych, chemicznych itp.), 

- rozbudzanie fantazji i wyobraźni u dzieci. 

 

3. Wymagania: 

- tematyka pracy konkursowej musi nawiązywać do hasła konkursu, 

- praca konkursowa powinna być dostarczona w formie zabawki z dołączonym dokumentami  (załącznik 1 i 2), 

- maksymalny wymiar ekozabawki to 50x50x50cm, 

- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, 

- prace grupowe nie będą brane pod uwagę, 

- do pracy może być dołączona instrukcja obsługi. 

 



 
 
 
 

4. Kryteria oceniania: 

- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, 

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

- estetyka wykonania pracy, 

- w konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, 

- organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. 

 

Każda placówka przekazuje prace w terminie do 28 kwietnia 2023 r. na adres: 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole 

w godzinach od 8:00 do 15:00, 3p. pokój 301 lub 305, budynek A 

Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę z uzupełnionymi danymi (załącznik nr 1) oraz dołączyć 

uzupełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

• Komisja Konkursowa kwalifikuje prace do konkursu (prace nadesłane po terminie lub niespełniające 

warunków formalnych nie będą oceniane). Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

• Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie https://mcwe.opole.pl/ w dniu 12 maja 

2023 r. 

• Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody w formie akcesoriów 

elektronicznych i edukacyjnych. 

• Nagrodzone prace, za zgodą autora, zostaną opublikowane. 

• O wynikach konkursu szkoły i przedszkola zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo, 

otrzymując szczegółowe informacje na temat uroczystego wręczenia nagród. 

• Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

• Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

https://mcwe.opole.pl/

