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Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę Ekologiczną
4 edycja

1. Cele Konkursu











Podnoszenie świadomości proekologicznej dzieci i młodzieży
Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego
Pobudzenie do kreatywnego myślenia i twórczej pracy nad zagadnieniami społecznoprzyrodniczymi
Zachęcenie nauczycieli, dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w zajęciach grupowych
i doskonalenie pracy w grupie
Rozbudzenie zainteresowań łamigłówkami
Poznanie zbiorów MŁiJ (z autopsji, literatury, nośników elektronicznych itp.)
Zachęcenie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w lekcjach
muzealnych zwiększających świadomość proekologiczną uczestników
Opracowanie krzyżówki o tematyce przyrodniczej, proekologicznej nawiązującej do
zbiorów MŁiJ, z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
Opracowanie plastycznej szaty graficznej krzyżówki
Zmotywowanie do podejmowania konkretnych działań na rzecz poprawy stanu
środowiska

2. Organizatorzy Konkursu
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, ul Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
3. Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. 0-6 oraz gimnazjalistów
4. Zasady uczestnictwa w Konkursie


Utworzenie w szkole zespołu konkursowego, złożonego z minimum 10, maksimum 20
uczniów.
Zespół może stanowić cała klasa – wówczas dopuszczalna jest większa liczba uczestników
niż 20 osób. Zespół mogą również tworzyć uczniowie wybrani z różnych klas, członkowie
szkolnego koła przyrodniczego lub inni, zainteresowani zagadnieniami ochrony
środowiska.




W jednej klasie można zorganizować jeden zespół.
W jednej szkole można zorganizować wiele zespołów.
Potwierdzenie udziału w konkursie, poprzez nadesłanie pocztą lub faksem bądź



e-mailem, czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór w załączeniu) do
31 grudnia 2016r. - na adres: MŁiJ ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa z
dopiskiem „Konkurs – krzyżówka”.

1. Realizacja i opracowanie wszystkich zadań konkursowych:
I. Na jednej stronie arkusza papieru formatu A3:
Opracowanie krzyżówki z przeznaczeniem do rozwiązania (z poleceniami do
haseł napisanymi na komputerze)
1. Hasła, które będą występowały w krzyżówce powinny mieć tematykę
ekologiczną
2. kl. 0-3 - minimalna liczba haseł – 17 (siedemnaście)
3. kl. 4-6 i gimnazjaliści - minimalna liczba haseł – 27 (dwadzieścia siedem)
4. Opracowanie plastyczne krzyżówki o charakterze przyrodniczym z
elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
5. Opracowanie artystyczne krzyżówki w dowolnej płaskiej technice
plastycznej
6. Podpisanie pracy – na odwrocie pracy należy zamieści kserokopię karty
zgłoszenia, wraz z krótkim komentarzem czego uczestnicy konkursu nauczyli się
wykonując zadanie, jak oceniają czas poświęcony na opracowanie krzyżówki.

II. Na jednej stronie arkuszu papieru formatu A3
Przedstawienie krzyżówki rozwiązanej z poleceniami do haseł i z wyróżnionym
hasłem głównym
1. Podpisanie pracy – na odwrocie pracy należy zamieścić kserokopię karty
zgłoszenia.


Praca, nadesłana na konkurs powinna zawierać dwa elementy: 1) na karcie o formacie
A3 krzyżówka do rozwiązania w ciekawej szacie plastycznej i poleceniami do haseł, 2)
na karcie o formacie A3 krzyżówka rozwiązana z poleceniami do haseł.
 Sposób wykonania zależy od uczestników, ich kreatywności i zaangażowania, a także
ilości i rodzaju zgromadzonych informacji i materiałów.
 Przesłanie gotowych prac musi nastąpić do dnia 28. lutego 2017 r. - decyduje data
stempla pocztowego - na adres:
Muzeum Łowiectwa Jeździectwa, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, z
dopiskiem „Konkurs –krzyżówka”.
 Można dostarczyć pracę osobiście do MŁiJ w godzinach pracy instytucji
 Nie można zgłaszać do konkursu prac, które brały udział w konkursie organizowanym
przez Muzeum.
Warunkiem przyjęcia pracy jest załączenie jednego kompletu:
1. Opracowana plastycznie krzyżówka przeznaczona do rozwiązania na arkuszu papieru
formatu A3 (na odwrocie podpis w postaci skserowanej karty zgłoszenia),
2. Krzyżówka rozwiązana na arkuszu papieru formatu A3 (na odwrocie podpis w postaci
skserowanej karty zgłoszenia)
5. Kryteria oceny
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Komisja konkursowa będzie oceniać według następujących kryteriów:
- kompletność nadesłanych opracowań (prace niekompletne zostaną
zdyskwalifikowane już we wstępnej fazie oceniania),
- poprawność wykonania zadań,
- terminowość nadesłanych prac,
- wykorzystanie znaczenia roli świadomości proekologicznej w życiu
społeczności,
- umiejętność wykorzystania elementów ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju,
- ciekawe ujęcie, czytelność oraz estetyka opracowania,
- uczestnictwo - w czasie trwania konkursu - w zajęciach edukacyjnych lub
zwiedzaniu Muzeum,

6. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne.
7. Ogłoszenie wyników i nagrody
 Po zakończeniu Konkursu informacja podsumowująca jego przebieg i wyniki konkursu
będą zamieszczone na: www.muzeum.warszawa.pl




9 zespołów, których prace zostaną ocenione najwyższą liczbą punktów, otrzymają
zaproszenie do MŁiJ na uroczyste wręczenie nagród..
Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zespoły kl. 0-3, kl. 4-6 i
gimnazjaliści, każdy zespół otrzyma atrakcyjne nagrody. Przewidziana jest również
nagroda dla każdego z 9 opiekunów najlepszych zespołów.
Wszystkie uczestniczące zespoły wraz z opiekunem otrzymają pamiątkowe dyplomy

Po zakończeniu wręczenia nagród uczestnicy będą mieli okazję zwiedzenia ekspozycji w
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
Po uroczystości wręczenia nagród uczestnicy będą mieli okazję do bezpłatnego zwiedzenia
ekspozycji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
8. Informacje na temat Konkursu
 Podstawowe informacje na temat Konkursu będą zamieszczane na
www.muzeum.warszawa.pl
 Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w MŁiJ ul. Szwoleżerów
9, 00-464 Warszawa, tel. 22/ 522 66 38-39
e-mail: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl
m.sztorc@muzeum.warszawa.pl

9.

Prawa autorskie:
 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych materiałów konkursowych,
a także oświadcza, iż przygotowane przez niego materiały nie naruszają praw osób
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trzecich. Ewentualne roszczenia osób trzecich w wyżej wymienionym zakresie będą
kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem
pracy zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 Wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach podczas gali wręczania
nagród i wyróżnień, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach promujących konkurs oraz w
sprawozdaniach relacjonujących przebieg gali wręczania nagród.


Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanych
materiałów, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w celach związanych z
promocją konkursu oraz działalności Organizatora, w następującym zakresie, tj.
utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części,
rozpowszechnianie i publikację w Internecie, jak również wydawnictwach
drukowanych, udostępnianie publiczne w ramach wystaw i pokazów, wprowadzanie
do pamięci komputera oraz archiwizowanie.

10. Uwagi końcowe
 Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają do MŁiJ na koszt własny.
 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych opracowań i
wykorzystania ich w celach dydaktycznych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac.
 Wysyłając Kartę zgłoszenia do konkursu Uczestnicy akceptuje w całości Regulamin i
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym Regulaminie.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę Ekologiczną
4 edycja
Nazwa i adres szkoły/ placówki
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
telefon ……………………………………………………………………………………….
fax……………………………………………………………………………………………
e-mail ......................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna zespołu (Drukowanymi literami)………………………...............
……………………………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy…………………………………………………………………………..
e-mail ......................................................................................................................................
Data odwiedzenia Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa………………………………………
Imiona i nazwiska uczniów – członków zespołu - – wpisać drukowanymi literami
z zaznaczeniem poziomu nauczania:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Komentarz i uwagi – po wykonaniu pracy:
czego uczestnicy Konkursu nauczyli się wykonując zadanie,
jak oceniają czas poświęcony na wykonanie Krzyżówki?
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Pieczęć szkoły
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły
............................
.........................................................
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