
 

 

Regulamin konkursu  z okazji  „Dnia  Ziemi 2021” 

dla uczniów   Technikum nr 2 oraz Branżowej szkoły I stopnia  nr 2 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Hasło konkursu: „Dzień Ziemi – Przywróć naszą  Ziemię”. 

2. Przedmiot konkursu: wykonanie projektu prezentacji multimedialnej zgodnie z tegorocznym 
hasłem: ”Przywróć  naszą Ziemię” 

3. Organizator konkursu: Szkoła dzienna CKZiU nr1 w Gdańsku 

4. Skład komisji: Dyrektor szkoły mgr Barbara Kortus 

                            nauczyciel  biologii mgr Danuta Jabłońska 

                                          nauczyciel  biologii mgr inż. Anna Nowocińska 

                                          nauczyciel  geografii mgr Małgorzata Janik 

                                           

                        

§2 

Cele konkursu: 

1. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z degradacją środowiska naturalnego, a 
zarazem możliwościami  jego odnowy. 

2. Promowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas Technikum nr 2 oraz Branżowej szkoły I stopnia nr 2. 
2. Wykonanie przez ucznia prezentacji w programie PowerPoint. 
3. Prezentacja ma obejmować maksymalnie  16 slajdów. 
4. Główne zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu prezentacji: 



 

➢ wykorzystanie  nowych zielonych technologii, które przyczynią się do racjonalnego  
korzystania ze środowiska naturalnego 

➢ promowanie zachowań proekologicznych, np. segregacja odpadów, oszczędzanie 
wody, zalesianie obszarów. 

 

§4 

Terminarz konkursu 

1. Prace należy przesłać drogą elektroniczną do dn. 22 kwietnia 2021r.  na adres: 

prezentacjadzienziemi@gmail.com  W tytule wiadomości należy podać konkurs „Dzień Ziemi 

2021”, zaś w treści wiadomości podać: imię, nazwisko, klasę. 

2. Finał konkursu nastąpi w dn. 25 kwietnia 2021r.  

                                                                     

                                                                                    §5 

Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru laureatów 

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

A) zgodność z regulaminem 
B) czytelność  przekazu 
C) pomysłowość projektu 
D) efektywne wykorzystanie narzędzi programu Power Point (np. animacje, przejścia, dźwięk) 

2. Prace, które nie spełnią zasad określonych w §3 nie będą oceniane. 

                                                                                       

§6 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa dopuszcza przyznanie nagród ex aequo dla 3 pierwszych miejsc oraz  
wyróżnień.  
2. Nagrody będą przyznane  w postaci  drobnych nagród rzeczowych, dyplomów, ocen z biologii 
i geografii oraz pochwał. 

          

                                                                                              

                                                             



 

§7 

Prawa autorskie 

1. Przy  wykorzystaniu każdej grafiki  z Internetu należy podpisać źródło jej pochodzenia. 

§8 

                                       Pozostałe ustalenia 

1. Przekazanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez Autorów. 
2. Osoby nadsyłające swoje  prace w ramach konkursu, tym samym wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w 
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia nagrodzonych prac na szkolnej 
stronie internetowej szkoły oraz rozpowszechnianiu w innych formach, np. na zajęciach 
lekcyjnych. 

Ciekawostki dotyczące Dnia Ziemi 

  Dzień ten obchodzony jest od 1970 roku, a sama idea obchodów została wypromowana dzięki 
działaniom Amerykanów: polityka Gaylorda Nelsona - senatora wspierającego ochronę środowiska, 
który we wrześniu 1969 roku na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie 
ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego oraz ekologa - Johna 
McConnella, który na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił pomysł 
ustanowienia Dnia Ziemi. 

 Organizatorzy zaangażowani w obchody tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie i 
skupieni są w organizacji Earth Day Network z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce tradycje związane 
z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy 
to zaczęły powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii.   

➢ W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach Ameryki, aby zaprotestować 

przeciwko rewolucji przemysłowej. W rezultacie narodził się ruch ekologiczny. 

➢ W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany Ziemia, który podążał za 

ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt. 

➢ Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, 

oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą przyszłość naszej 

planety. 



➢ W Panamie posadzono i utrzymano 100 zagrożonych gatunków storczyków, aby zapobiec ich 

wyginięciu na cześć Dnia Ziemi. 

➢  W Dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło rowerami w Chinach, aby zmniejszyć emisję 

CO2 i zaoszczędzać paliwo. 

➢  Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. Odpady z 

tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion stworzeń w oceanie rocznie. 

 

 

 

 

 

 

 


