
                                  

 

 

 

 

                                                                Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, 

Partnerem jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  

IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z Gdańska, Gdyni i Sopotu, Gmin Pruszcz Gdański, 

Rumia i Kolbudy.  

2. Uczniowie pracują wyłącznie w grupach 2 lub 3-osobowych. Zadaniem uczestników konkursu 

jest wybór zagadnienia z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem, pokazem 

itp. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. 

Jeden zespół jest koordynowany przez jednego nauczyciela. 

3. Każdy  zespół przygotowuje dokumentację zadania (max. 1 strona w formacie A4) 

zawierającą krótki opis doświadczeń i obserwacji oraz wnioski i źródła informacji.  

Uwaga: w eksperymentach nie wolno używać substancji niebezpiecznych – żrących, łatwopalnych… 

4. Szkołę może reprezentować do 3 zespołów. Wyboru zespołów dokonuje nauczyciel podczas 

wstępnych eliminacji szkolnych. Informację o wyborze zespołów prosimy przesłać na załączonej 

karcie zgłoszenia do 04 listopada 2016 r.  

Szkoły gdańskie, sopockie oraz z gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański na adres: Centrum 

Informacji i Edukacji Ekologicznej, 80-308 Gdańsk, Polanki 51, tel. 58 301 80 99, e-mail: 

k.koziel@pomorskieparki.pl. Ewentualnie faxem na numer 58 552 34 68 

Szkoły gdyńskie oraz z Rumi na adres: Centrum Nauki Experyment 81-451 Gdynia, Al. 

Zwycięstwa 96/98, e-mail: s.kornaczewicz@experyment.gdynia.pl tel. 58 698 21 39 

5. Półfinałowe prezentacje prac szkół odbędą się w okresie 15 listopada 2016 – 17 marca 2017 r.  

w siedzibie CIEE oraz w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Dokładny termin prezentacji 

będzie uzgodniony z nauczycielem prowadzącym. W tym celu nauczyciel proszony jest o kontakt 

telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za konkurs. Podczas prezentacji uczestnicy 

zademonstrują („na żywo!”) swoje prace komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele 

organizatorów. Komisja oceniać będzie poprawność i atrakcyjność przeprowadzanych eksperymentów 

(obserwacji), dokumentację oraz sposób prezentacji zadania a także  dostosowanie przekazywanych 

treści do wieku.  

6. Finał konkursu odbędzie się w marcu lub na początku kwietnia 2017 r. Dokładny termin finału 

zostanie podany do wiadomości po zakończeniu prezentacji półfinałowych. Organizatorzy przewidują 

nagrody rzeczowe dla uczestników i opiekunów zespołów biorących udział w finale konkursu. 


