
 

 
                      
 

KONKURS „Eko – logistycznie zakręceni na kolejne 100 lat Niepodległej” 

 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu 
Pl. Mickiewicza 13  
37-500 Jarosław 

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl  
tel.: 16 621 23 11  
fax.: 16 621 23 11 

 

 

Tematem Konkursu jest edukacja w zakresie recyklingu, ponownego wykorzystania odpadów 

i ograniczenia zużycia surowców naturalnych, oraz promowanie postaw ekologicznych. 

1.  Organizator 

ZSEiO w Jarosławiu  

2. Czas trwania konkursu  

Październik 2019 – Listopad 2019 r. 

Termin składania prac upływa 30 października 2019 roku. o godz. 15.00 

3. Cele konkursu 

✓ propagowanie ekologicznego stylu życia, 

✓ szerzenie idei recyclingu 

✓ propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów, z których mogą 

powstawać produkty wartości wyższej niż przetwarzane surowce, 

✓ rozwój kreatywności i wrażliwości estetycznej, 

✓ uwrażliwienie młodzieży na problem zaśmiecania naszej planety 

✓ oraz kształtowanie nawyków segregacji śmieci, 

✓ wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

 

4.  Warunki uczestnictwa w konkursie 

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

w Jarosławiu oraz wszystkich szkół podstawowych z powiatu Jarosławskiego. Przeprowadzony 

zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

I. Uczniowie - Szkoła podstawowa (klasy VI,VII,VIII) 

II. Uczniowie  - Szkoła średnia 

 

Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie indywidualnie z danej kategorii wiekowej. Warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymagań formalnych (przesłanie zgłoszenia na adres 

e- mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl z dopiskiem „Eko – logistycznie zakręceni na kolejne 100 

lat Niepodległej”. do 15 października 2019r. ) 

 

mailto:zsejar@zsejar.internetdsl.pl


5. Zasady konkursu 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przedmiotu użytkowego, 

wykorzystując przy tym różnorodne produkty z dowolnych surowców wtórnych. Ważne, aby 

to, co powstanie miało zupełnie nowe zastosowanie. 

 

Konkurs zakłada przygotowanie przez uczniów: 

a) projektu przedmiotu codziennego użytku w formie opisu, zawierającego: 

- nazwę i przeznaczenie użytkowe stworzonego przedmiotu, 

- proces tworzenia, konstrukcji projektu (wykorzystane materiały i narzędzia), 

- opis kosztów wykonania 

b) przedłożenie gotowego przedmiotu użytkowego. 

 

6.  Ocena pracy konkursowej 

Ocenie jury podlegać będzie: 

- opis  zawierający wszystkie wymienione w punkcie 5 elementy projektu, oraz sam przedmiot 

użytkowy, 

- funkcjonalność, użyteczność przedmiotu, oryginalność i samodzielność w sposobie 

wykorzystania materiału (zastosowanie zasad upcyclingu), 

- walory estetyczne, dekoracyjne  

 

7.  Nagrody 

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i wręczenie Nagród dla zwycięzców w każdej kategorii 

odbędzie się  podczas wystawy prac konkursowych. 

Wystawa prac planowana jest w listopadzie  2019r. (o miejscu i czasie 

wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową). 

8.  Postanowienia końcowe 

Prace z podpisem: (Imię i nazwisko ucznia oraz klasa i nazwa szkoły) należy składać  

w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,  

Pl. Mickiewicza 13, 37-500 Jarosław. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia 

przyjęcia ilości prac konkursowych z danej szkoły do trzech prac, w przypadku dużego 

zainteresowania konkursem.  

 

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

Zapraszamy do udziału !!! 

 

 

 


