
                                                                                                                                             Łódź, 28 sierpnia 2014 r.

 Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi 

im. Hansa Christiana Andersena
93-262 Łódź, ul. Anczyca 6

tel./fax 042 643 12 01 www.sp64.edu.lodz.pl sp.64@op.pl

                      

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Jeżdżę bezpiecznie i ekologicznie”

1. Organizatorzy:
 Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi im. H.Ch. Andersena ul. Anczyca 6
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28.

2. Dofinansowanie:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi,
 ul. Łąkowa 11.

3. Czas i miejsce imprezy:
 26 września 2014 r. godz. 10:00
 Szkoła Podstawowa Nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi przy ulicy Anczyca 6 

4. Cele konkursu:
 popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
 kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu i rekreacji,
 propagowanie wśród dzieci zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

5. Założenia konkursu, warunki uczestnictwa:
 do udziału w imprezie zapraszamy dziesięcioosobowe reprezentacje szkolne klas I-V    

(po 2 uczniów z poziomu) z 12 szkół podstawowych 
 kartę zgłoszenia należy dostarczyć do SP 64 do dnia  19 września (fax lub e-mail)

decyduje kolejność zgłoszeń
 przewidziane są następujące zadania:

1)  eko-testy - dla kl.III oraz dla kl.IV-V 
2)  znaki drogowe - dobrze znam, układam puzzle i przestrzegam- kl. I-V
3)  rowerowy tor przeszkód (na boisku szkolnym) - kl. IV-V
4)  bezpieczny rowerzysta i pieszy – kl.I-III
5)  eko-pytania do eko-filmów – kl.IV-V- zadanie zespołowe

1



6)  eko-zadania i eko-zagadki- kl.I-V
7)  budowa eko-pojazdu – praca przestrzenna z przyniesionych przez drużynę  

odpadów typu nakrętki, butelki pet, pojemniki plastikowe itp.- zadanie 
zespołowe, przewidziana próba trwałości pojazdu  

Zakres wiedzy i umiejętności: 
 kl.I-III - wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan

środowiska,  segregacja  odpadów,  bezpieczna  droga  do  szkoły,  znajomość  znaków
drogowych dotyczących pieszego, wyposażenie roweru 

 kl.IV-V - działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu, pozytywny i negatywny
wpływ  środowiska   na  zdrowie  człowieka,  segregacja  odpadów  i możliwość  ich
ponownego  przetwarzania,  formy  ochrony  przyrody  stosowane  w  Polsce,  parki
narodowe, przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych
ochroną; znajomość i interpretacja znaków drogowych, umiejętność jazdy rowerem.

6. Zasady oceny, nagrody.
 Odbędzie się klasyfikacja indywidualna i drużynowa w kategoriach kl.I-III oraz IV-V 
 W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcy otrzymają rower górski
 Najlepsze zespoły otrzymają sakwy rowerowe
 Kaski dla trzech najlepszych uczniów kl.I. kl.II, kl.III za zadania bezpieczny 

rowerzysta i pieszy
 Kaski dla trzech najlepszych rowerzystów kl.IV, kl.V  za pokonanie toru przeszkód
 Każda szkoła otrzyma „zestawy bezpieczeństwa” (kamizelka+opaska 50 szt. oraz 

kodeksy rowerzysty 10 szt.)
 Każdy uczestnik otrzyma: oświetlenie rowerowe, kamizelkę i opaskę odblaskową,        

oraz pokrowiec na siodełko 

7. Scenariusz konkursu.
  9:35 –   9:55  weryfikacja drużyn, sprawy organizacyjne,
10:00 – 10:15 uroczyste rozpoczęcie, powitanie uczestników konkursu, zaproszonych 

gości, zapoznanie z harmonogramem konkursu
10:15 – 12:15 wykonywanie zadań konkursowych,
12:15 – 13:15 drużynowe budowanie eko-pojazdu, poczęstunek 
13:15 – 13:45 ogłoszenie końcowych wyników konkursu, rozdanie nagród.

WAŻNE:      Wymagana zgoda od rodziców do udziału w konkurencji jazdy rowerem 
po torze przeszkód dla  uczniów  kl. IV-V.  

Prosimy aby uczniowie ubrani byli w odpowiedni strój do jazdy na rowerze 
(stosowny do pogody ) oraz odpowiednie obuwie na zmianę (sportowe).

                                                Z A T W I E R D Z O N O: 28 sierpnia 2014 r.
          Dyrektor                                                                               Dyrektor

              WORD w Łodzi                                                             Szkoły Podstawowej nr 64

         mgr Łukasz Kucharski                                                         mgr Anna Jagielska
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