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Załącznik nr 1 

 

Warunki szczegółowe konkursu  

 „Szanuj energię, chroń klimat” - edycja 2020 

Konkurs polega na wykonaniu prac o różnorodnych formach wyrazu opisanych szczegółowo w poniższych kategoriach. 
Prace w każdej kategorii powinny posiadać następujące walory: 
 edukacyjny – uczy oszczędzania energii, ochrony środowiska naturalnego, ponownego wykorzystywania 

materiałów już zużytych, prośrodowiskowego stylu życia.  
 estetyczny – jest wykonana starannie, z dbałością o dopracowanie szczegółów; wywołuje wrażenie ładu i piękna. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii, 
pl. Ratuszowy 6, V piętro, pokój 510. 

Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na X Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii. 

Konkurs składa się z pięciu kategorii wiekowych: 
 A.       przedszkola 
 B. a)   szkoła podstawowa klasy 1-3 
 B. b)   szkoła podstawowa klasy 4-6 
 B. c)   szkoła podstawowa klasy 7-8 
 C.       szkoła ponadpodstawowa  

 
Organizator: 
Wydział Ochrony Środowiska i Energii 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
pl. Ratuszowy 6, pok. 510 
Tel. 33 / 4971 518 lub 708 
e-mail: k.kordas@um.bielsko.pl  
strona internetowa: www.miastodobrejenergii.pl  
FB: www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii  
 

 

Terminy konkursowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2019 –   start X edycji konkursu 

29.05.2020  –  termin złożenia prac konkursowych dla kategorii B. a), B. c) oraz C 
oraz  finałowa gala dla ww. kategorii konkursowych w kinie Helios – termin będzie ogłoszony po konsultacjach z 
Miejskim Zarządem Oświaty 
 
29.05.2020  –  termin złożenia prac konkursowych dla kategorii  A oraz B. b)  
            
X Beskidzki Festiwal Dobrej Energii oraz ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach – termin będzie 

ogłoszony po konsultacjach z Miejskim Zarządem Oświaty 

UWAGA! Zalecane jest, aby prace konkursowe realizowane były po przeprowadzeniu zajęć tematycznych                                 
z udziałem ekspertów   

10.12.2019 – 30.05.2020 - okres wizyt różnych ekspertów w placówkach oraz wycieczek edukacyjnych placówek. 
 

mailto:k.kordas@um.bielsko.pl
http://www.miastodobrejenergii.pl/
http://www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii
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Załącznik nr 1 

                    Kategoria konkursowa  

A. Przedszkola:   

Temat: Kolorowy recykling 

Twórca i sponsor nagród: Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A. 

Praca konkursowa: piosenka ekologiczna „Recykling song” w wykonaniu grupy przedszkolnej 

Zadanie przedszkoli polega na przygotowaniu i zaśpiewaniu piosenki „Recykling song”, której tematyka związana 
jest z segregacją odpadów, recyklingiem, itp. Do tego celu można wykorzystać instrumenty z recyklingu, 
recyklingowe przebranie lub inne aranżacje nawiązujące do przeprowadzonych zajęć.  

Wymagania: przygotowaną i zaprezentowaną przez przedszkolaki piosenkę należy przedstawić w postaci filmu 
w pliku .mp4 lub .wmv, trwającego nie dłużej niż 5 minut. Przedszkole jako uczestnik konkursu może zgłosić 
maksymalnie 1 pracę konkursową. Pracę konkursową należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii 
na płycie CD/DVD wraz z wymaganym formularzem zgłoszenia do dnia 30.04.2020. 

Komisja konkursowa, z ZGO w składzie, oceni i wybierze 3 najlepsze prace. Zwycięska praca zostanie udostępniona 
na kanale YouTube Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej 
www.zgo.bielsko.pl oraz www.miastodobrejenergii.pl, jak również może być wykorzystywana w trakcie zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez ZGO S.A.  

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
 
Zajęcia tematyczne:  

Pomoc w realizacji pracy konkursowej mogą stanowić bezpłatne wizyty 
tematyczne wykwalifikowanego personelu ZGO S.A. dotyczące prawidłowej 
segregacji odpadów od 1 lipca 2018 roku. Pracownicy ZGO realizują zajęcia pod 
nazwą „Kolorowy recykling” w przedszkolach, które zgłosiły takie 
zapotrzebowanie i zostały wpisane do harmonogramu wizyt.  
 
Motywem przewodnim zajęć będą kolory frakcji segregacji odpadów 
obowiązujące na terenie Bielska-Białej. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, 
dlaczego segregujemy odpady, jak robić to prawidłowo, jak postępować 
z odpadami posegregowanymi oraz finalnie co z nich może powstać. Ponieważ jest to najmłodsza kategoria 
uczestników zajęcia będą prowadzone w formie zabawy, z wykorzystaniem atrakcyjnych i nowoczesnych metod  
nauczania, a także krótkiej, interaktywnej bajki, której główny bohater -  Mrówka – opowie dzieciom o segregacji. 
Odbędzie się także zabawa w kolorowy recykling z użyciem chusty klanzy zamiennie z grą wielkoformatową 
dotyczącą segregacji odpadów i postępowania z nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas realizacji wizyt: grudzień 2019–maj 2020.  
 
Kontakt w sprawie zapisów na wizyty:  
Zakład Gospodarki Odpadami, Joanna Siwek  el. 33/829 75 90 w. 30, e-mail: jsiwek@zgo.bielsko.pl  

Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3). 

http://www.zgo.bielsko.pl/
http://www.miastodobrejenergii.pl/
mailto:jsiwek@zgo.bielsko.pl
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Propozycja zajęć  dodatkowych 
 

          Instytucja prowadząca: PK Therma Sp z o.o. 

Chętnym przedszkolom Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp z o.o. proponuje wizytę eksperta w placówce  
i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na podstawie bajki  „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”. Wizyta 
zwieńczona jest wspólnym zdjęciem i przekazaniem egzemplarzy bajek uczestniczącym w zajęciach dzieciom. 
Bajkę w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem: https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-
dzieci/ 
Czas realizacji wizyt: grudzień 2019–maj 2020.  
 
Kontakt w sprawie zapisów na wizyty: 
PK Therma Sp z o.o., Sławomir Klajmon  el. 33/812 82 83 lub 604 966 572, e-mail: sklajmon@therma.bielsko.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej 

 

 

 

 

 

https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
mailto:sklajmon@therma.bielsko.pl
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Załącznik nr 1 

Kategoria konkursowa  

B. Szkoły podstawowe:  

UWAGA – jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia formularz zbiorczy prac dla 

każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły. 

a. klasy 1 – 3:    

Temat: Dzieci chronią środowisko i klimat  

Partner i sponsor nagród: Kino Helios Bielsko-Biała 

Praca konkursowa: plakat filmowy promujący ochronę środowiska i klimatu – praca plastyczna w formie 

papierowej, płaska, orientacja pionowa, format A3, technika dowolna, wykonana indywidualnie;  

Zadaniem dzieci  jest  indywidualne zaprojektowanie plakatu filmowego dotyczącego ochrony środowiska i klimatu 
po wzięciu udziału w zajęciach tematycznych. 

Wymagania: uczeń jako uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować dowolną 
liczbę prac konkursowych; prace należy przekazać do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w wersji papierowej 
do dnia  29.05.2020. 
 
Zajęcia tematyczne: 
Wykonanie pracy przez uczniów powinno być poprzedzone ich udziałem w zajęciach dydaktycznych o  tematyce 
dotyczącej ochrony środowiska i klimatu.   
Pomoc w realizacji zajęć może stanowić: 

a) film przyrodniczy wyświetlany w Kinie Helios w ramach bloku „Kino na temat. Junior” pt.: 
„Mali giganci”, którego tematyka bezpośrednio wiąże się z treścią nowej podstawy 
programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia i geografia.  
Chętne do udziału w seansie filmowym szkoły zgłaszają wytypowane klasy poziomu 1-3 
i umawiają się na termin wyświetlenia filmu z Kinem Helios. 

Termin wyświetlania:  grudzień 2019 – maj 2020.  
Opłata za wejście 1 ucznia to 13 zł. Nauczyciele-opiekunowie klas mają darmowe wejście na 
film.  

Informacje dodatkowe: ze strony www.edukacja.bestfilm.pl  można pobrać następujące scenariusze lekcji: 
 „Pory roku a przystosowania organizmów do zmieniających się warunków życia” (przyroda; 45 minut) 
 „Niezwykłe gryzonie” (przyroda, biologia; 45 minut) 
 „Wielkie przygody małych bohaterów” (edukacja wczesnoszkolna; 3 x 45 minut) 

 
Kontakt w sprawie zapisów na seans:  
Kino Helios , Galeria Sfera, ul. Mostowa 5,  el. 33 498 70 12 
 

 

b) zajęcia edukacyjne bezpłatne przy wykorzystaniu metodyki projektu „Las dla nas. 
My dla lasu”, za który Nadleśnictwo Bielsko otrzymało nagrodę Ekolaury 2019 
Polskiej Izby Ekologii. 
Czas realizacji zajęć: tylko w piątki. 

 

Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia realizowane w siedzibie Nadleśnictwa:  
Nadleśnictwo Bielsko, ul. Kopytko 13,  Irena Polok ,  el. 33/818 31 69  w. 673  

 
Komisja konkursowa oceni i wybierze 30 najlepszych prac, które następnie zostaną wyeksponowane 

w antyramach, na drewnianych sztalugach w przestrzeni kinowej. Termin ekspozycji będzie podany po 

http://www.edukacja.bestfilm.pl/
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uzgodnieniach z Kinem Helios. Spośród 30 prac zostaną wyłonione po 3 najlepsze z każdej kategorii wiekowej czyli 
9 prac. Te prace zostaną wyświetlone na wielkim ekranie podczas gali podsumowującej konkurs.  
Termin gali – po konsultacjach z Miejskim Zarządem Oświaty. 
Wszystkie dzieci wyróżnione w konkursie ekspozycją swoich prac otrzymają upominki, a zwycięzcy nagrody 
rzeczowe. 

Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 

Propozycje zajęć  dodatkowych 
 
1) Instytucja prowadząca: KSIĄŻNICA BESKIDZKA 

Zajęcia biblioteczne prowadzone z wykorzystaniem multimedialnych innowacyjnych narzędzi edukacyjnych:  
 

 Magiczny dywan to interaktywne urządzenie projekcyjne dedykowane do 
gier i zabaw ruchowych pomagające rozwijać u dzieci motorykę, 
koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a 
jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć się. Dzieci poprzez zabawę mogą 
łatwo wchodzić w świat wiedzy i wrażliwości przyrodniczo-
środowiskowej, ale nie tylko. Dzięki dywanowi można odbyć podróż 
wśród gwiazd, spacer w chmurach lub po lesie, a do tego usłyszeć szum 
potoku. 

 
 

 Długopis 3D to ręczna drukarka przestrzenna, która pozwala na szybkie i łatwe tworzenie 
prostych przedmiotów, zabawek czy pomocy naukowych, a tym samym szybkie działanie 
od pomysłu do realizacji. Różnokolorowe materiały i szeroki wybór dostępnych szablonów 
pozwalają na wykorzystania tego urządzenia podczas zajęć o dowolnej tematyce. 

 
 

 Astro Planetarium National Geographic to urządzenie pozwalające na prezentację ułożenia 
ciał niebieskich w wybranym położeniu za pomocą mechanizmu symulującego pozorny ruch 
obiektów na niebie. Baza 8000 ciał niebieskich pozwala je obserwować po zdefiniowaniu daty 
i godziny. 
 

 
 

 Mikroskop cyfrowy Delta Optical to intuicyjne w użyciu, praktyczne narzędzie edukacyjne, 
które powiększa 20-300 razy małe obiekty takie jak owady, fragmenty roślin, a także dużo 
mniejsze. W odróżnieniu od tradycyjnego mikroskopu urządzenie można trzymać w ręku jak 
długopis, ale posiada także stabilny regulowany statyw.  

 
 
 
 Klocki LEGO WeDo 2.0 oraz LEGO Mindstorms – zajęcia z klockami 

wprowadzające w zagadnienia programowania, inżynierii i robotyki. 
Dzieci rozwijają swoje umiejętności konstrukcyjno-programistyczne. 
Te zajęcia prowadzi jedynie p. Paulina Zaręba 

        
 Czas realizacji zajęć: dowolny termin po uzgodnieniach z Książnicą Beskidzką. 

 
Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia:   
Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 17A 

 Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci,  Justyna Gołąbek ,  el. 33/822 82 21 w. 246 

 MEDIATEKA, Paulina Zaręba,  el. 33/822 82 21 w. 230 
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2) Instytucja prowadząca: PK Therma Sp z o.o. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp z o.o. dysponuje gotowymi scenariuszami lekcji edukacyjnych dla 
uczniów klas 1-3 dotyczącymi tematyki antysmogowej i ciepła systemowego pt.: Co to jest ciepło i skąd się bierze?. 
Są one opracowane przy współpracy z Fundacją Montessori i oparte na bajkach wydanych w wersji elektronicznej 
i papierowej „Czerwony Kapturek w mieście” , „Czerwony Kapturek w mieście zimą” i „Czerwony Kapturek. Misja 
Czarny Smog”.  
Bajki w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem: https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-
dzieci/ 
Czas realizacji wizyt: grudzień 2019–maj 2020.  
 
Kontakt w sprawie otrzymania scenariuszy lekcji:   
PK Therma Sp z o.o., Sławomir Klajmon  el. 33/812 82 83 lub 604 966 572, e-mail: sklajmon@therma.bielsko.pl  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3) Instytucja prowadząca: Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A. 

 

ZGO Bielsko-Biała proponuje przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technik nauczania (mobilnej tablicy interaktywnej),  wzbogaconych o gry edukacyjne 
oraz filmy informacyjne dot. segregacji poszczególnych frakcji odpadów utrwalające nabytą wiedzę. 

Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie szkoły, jak i na terenie ZGO: na ścieżce edukacyjnej 
i w multimedialnej sali edukacyjnej. Lokalizacja ZGO: Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 D 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO: Katarzyna Olek , tel.: 33 82 97 590, mobile: 606 236 834, e-mail: 
kolek@zgo.bielsko.pl 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
mailto:sklajmon@therma.bielsko.pl
mailto:kolek@zgo.bielsko.pl
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Załącznik nr 1 

          Kategoria konkursowa  

B. Szkoły podstawowe:  

UWAGA - jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia  formularz zbiorczy prac dla 
każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły. 

b. klasy 4 – 6:   

Temat: Miasto dobrej energii 

Partner i sponsor nagród: Leroy Merlin Bielsko-Biała, prowadzenie warsztatów - firma Flojamo  

Praca konkursowa: makieta przestrzenna Miasto Dobrej Energii w wykonaniu zespołów uczniowskich 

przedstawiająca Bielsko-Białą jako miasto zbudowane z ekologicznych materiałów, funkcjonujące w harmonii ze 
środowiskiem przyrodniczym (zielone dachy, żyjące ściany, mała architektura krajobrazu); praca wykonana 
indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby); technika dowolna. 
Zadanie zespołów uczniowskich polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu makiety kieszonkowego ogrodu 
miejskiego /ogrodu deszczowego wkomponowanego w przestrzeń zamieszkania na osiedlu budynków jedno- lub 
wielorodzinnych.  

Wymagania: do konkursu należy zgłosić zdjęcia makiety – plik .jpg, ewentualnie 
krótki filmik obrazujący powstawanie makiety lub jej szczególne walory – plik .mp4 
lub .wmv. Uczeń/zespół uczniowski jako uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, 
a szkoła może wytypować dowolną liczbę prac konkursowych. Pracę w ww. formie 
należy dostarczyć na płytce CD/DVD wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału 
Ochrony Środowiska i Energii do dnia 29.05.2020. 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
 
Zajęcia tematyczne:  
Pomoc w realizacji pracy konkursowej mogą stanowić bezpłatne zajęcia tematyczne, realizowane przez 
pracowników Flojamo we wsparciu merytorycznym Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego, na terenie szkół, które 
zgłosiły takie zapotrzebowanie.  

Cel warsztatów: uświadomienie młodym jak ważna jest rola przyrody w miejskim środowisku życia oraz jak 
w sposób zrównoważony zaprojektować jej obecność w przestrzeni miejskiej. Ważne jest wprowadzenie pojęcia 
zrównoważonej konsumpcji, która zakłada najpierw wykorzystanie posiadanych 
zasobów, a w ostateczności zakup nowych materiałów.  
Warsztaty w szkołach zaplanowane są w modułach 90-minutowych dla jednej klasy 
z poziomu 4-6 (interakcja z małą grupą do 25 osób), zakończone indywidualną pracą 
ucznia w postaci makiety przestrzennej o małych wymiarach (np. 10-15 cm).  
Ideą warsztatów byłoby merytoryczne przygotowanie uczniów do zespołowego 
wykonania pracy konkursowej. Eksperci z dziedziny prac technicznych 
(wykorzystanie materiałów technicznych, zasady działania maszyn prostych, techniki 
łączenia materiałów) oraz z dziedziny projektowania krajobrazów (połączenie roślin 
z elementami infrastruktury technicznej) zaprezentowaliby wiedzę w tym zakresie, 
a następnie instruowali uczniów w konkretnych projektach wykonywanych podczas 
warsztatów. Czas trwania warsztatów zaplanowany jest tak, aby uczestnicy zdążyli 
zapoznać się z teorią i przełożyli ją na praktykę. 
Czas realizacji wizyt: styczeń – maj 2020. 
 
Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia:    
FloJaMo Janusz Florysiak,  Tel. 603370855 , e-mail: janusz.florysiak@flojamo.com , www.flojamo.com  

 

Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2).  
 

mailto:janusz.florysiak@flojamo.com
http://www.flojamo.com/
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Propozycja zajęć  dodatkowych  
 

Galeria SFERA  

1) Instytucja prowadząca: Fundacja Ekologiczna ARKA   

Tlenodajnia – unikatowe miejsce wypełnione roślinami najlepiej oczyszczającymi powietrze, wykreowane we 

współpracy Galerii Sfera, Fundacji Ekologicznej ARKA i kwiaciarni SofiFlora, zlokalizowane w sali Coworking Office 
na I piętrze  Galerii I, ul. Mostowa 5. 
Tlenodajnia została uruchomiona 14 listopada 2019 roku w Dzień Czystego Powietrza, aby nie tylko zwrócić uwagę 
na problem smogu i zanieczyszczeń, ale również udostępnić mieszkańcom Bielska-Białej przestrzeń, w której będą 
mogli oddychać czystym powietrzem. 
Tlenodajnia proponuje warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przygotowane przez Fundację Ekologiczną 
ARKA, podczas których uczestnicy dowiedzą się, czym jest smog i jaki jest jego wpływ na ludzki organizm, a także 
poznają sposoby, aby się przed nim chronić. 
Czas realizacji wizyt: styczeń – maj 2020.  
 
Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia:    
Fundacja Ekologiczna ARKA  www.fundacjaarka.pl , tel. 609 333 504 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2) Instytucja prowadząca: Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A. 

 

ZGO Bielsko-Biała proponuje przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technik nauczania (mobilnej tablicy interaktywnej),  wzbogaconych o gry edukacyjne 
oraz filmy informacyjne dot. segregacji poszczególnych frakcji odpadów utrwalające nabytą wiedzę. 

Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie szkoły, jak i na terenie ZGO: na ścieżce edukacyjnej 
i w multimedialnej sali edukacyjnej. Lokalizacja ZGO: Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 D 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO: Katarzyna Olek , tel.: 33 82 97 590, mobile: 606 236 834, e-mail: 
kolek@zgo.bielsko.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacjaarka.pl/
mailto:kolek@zgo.bielsko.pl
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Załącznik nr 1 

Kategoria konkursowa  

Szkoły podstawowe:  

UWAGA - jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia formularz zbiorczy prac dla 
każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły. 

c. klasy 7 – 8:   

 
Temat:  Bez wody nie ma życia 

Partner i sponsor nagród: AQUA S.A. Bielsko-Biała 

Praca konkursowa: fotografia w wersji elektronicznej pt: „Woda bogactwem człowieka”. 

Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii o tematyce związanej z poszanowaniem wody, a następnie 
umieszczenie jej na Instagramie z hashtagami: #wodabogactwemczłowieka, #bielskobiałachroniklimat. Fotografia 
z największą liczbą polubień otrzyma nagrodę specjalną.  
 
Wymagania:  
Uczeń jako uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować dowolną liczbę prac 
konkursowych; praca indywidualna; prace do konkursu należy zgłosić w postaci pliku .jpg. i dostarczyć na płytce 
CD/DVD wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii do dnia 31.03.2020. 

Komisja konkursowa oceni i wybierze 3 najlepsze prace, które następnie zostaną wydrukowane i zaprezentowane 
podczas gali konkursowej w Kinie Helios (termin będzie ustalony po konsultacjach z Miejskim Zarządem Oświaty). 
Przewiduje się przyznanie wyróżnień. Fotografie nagrodzone lub wyróżnione zostaną umieszczone na stronie 
Organizatora www.miastodobrejenergii.pl.  

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 

 
Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propozycja zajęć  dodatkowych  

Instytucja prowadząca: Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A. 

 

ZGO Bielsko-Biała proponuje przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technik nauczania (mobilnej tablicy interaktywnej),  wzbogaconych o gry edukacyjne 
oraz filmy informacyjne dot. segregacji poszczególnych frakcji odpadów utrwalające nabytą wiedzę. 

Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie szkoły, jak i na terenie ZGO: na ścieżce edukacyjnej 
i w multimedialnej sali edukacyjnej. Lokalizacja ZGO: Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 D 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO: Katarzyna Olek , tel.: 33 82 97 590, mobile: 606 236 834, e-mail: 
kolek@zgo.bielsko.pl 

http://www.miastodobrejenergii.pl/
mailto:kolek@zgo.bielsko.pl
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Załącznik nr 1 

 

Kategoria konkursowa  

 

C. Szkoły ponadpodstawowe:  

Temat:  Młodzież chroni środowisko i klimat 

Partner i sponsor nagród: Kino Helios Bielsko-Biała 

Praca konkursowa: krótki film promocyjny pt.: „Mój wkład w lepsze jutro”  

Zadaniem uczestników jest nakręcenie filmu promocyjnego o tematyce związanej z takimi dziedzinami jak: 
ochrona środowiska i klimatu, oszczędzanie energii i wody, elektromobilność, zrównoważony rozwój, smart city, 
recykling, gospodarka cyrkularna itp. 

Wymagania:  uczeń/zespół uczniowski jako uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową; format pracy – plik .mp4 
lub .wmv., czas trwania – maksymalnie 2 minuty; praca wykonana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 
3  osoby); prace należy dostarczyć na płytce CD/DVD wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału Ochrony 
Środowiska i Energii do dnia 29.05.2020. 
 
Komisja konkursowa oceni i wybierze 3 najlepsze prace, które następnie zostaną zaprezentowane podczas finalnej 
gali konkursowej w Kinie Helios (termin będzie ustalony po konsultacjach z Miejskim Zarządem Oświaty). 
Przewiduje się przyznanie wyróżnień. Filmy nagrodzone lub wyróżnione zostaną umieszczone na stronie 
Organizatora www.miastodobrejenergii.pl. 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
 
Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 
 

 

 

http://www.miastodobrejenergii.pl/

