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XIII  EDYCJI KONKURSU 
„WODA- DAR  NATURY” 

pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska 
oraz Wójta Gminy Kobylnica 

 
W konkursie mogą wziąć udział zespoły 6-osobowe składające się z uczniów szkół 
podstawowych klas II-III zgłoszonych przez opiekuna na załączonej karcie 
zgłoszeniowej. Liczba uczestników ograniczona.  
 

Termin zgłoszeń upływa 19 kwietnia  2019 r. 
W konkursie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji. 
Karty należy przesłać na adres: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk 
z dopiskiem KONKURS EKOLOGICZNY 

                               lub: 
                               drogą elektroniczną na adres: 
                               cee@wodociagi.slupsk.pl 
                               fax: 59 8418302 
 

Zadania zespołów szkolnych: 
 

1) przygotowanie pracy plastycznej podczas finału realizowanego na obiekcie 
organizatora z wykorzystaniem udostępnionych materiałów (kredki ołówkowe, 
świecowe, farby plakatowe, arkusz papieru A1), czas do dyspozycji: około 2-3 
godziny, temat: „Czysta woda”  maksymalna ilość przyznawanych punktów: 15. 
Dopuszczalna liczba osób biorących udział w konkurencji: 1 
 
 

2) zaprezentowanie scenki rodzajowej, związanej tematycznie z ochroną 
środowiska i odnawialnymi źródłami energii, podczas uroczystego finału 
konkursu. Czas prezentacji: 15 min, maksymalna ilość przyznawanych punktów: 
15. Ocenie podlegać będzie wartość merytoryczna, wrażenia artystyczne.  
Dopuszczalna liczba osób biorących udział w konkurencji: 5 
 
 

3) zespołowe rozwiązanie powierzonego zadania (praca w grupie) – w ramach 
zmagań towarzyszących finałowi konkursu. Maksymalna ilość przyznawanych 
punktów: 15. 

mailto:cee@wodociagi.slupsk.pl


W konkurencji ocenie podlegają czas wykonania lub oryginalność rozwiązań, 
dyscypliny mają charakter zmagań manualnych, uczestnikami będą osoby 
wskazane przez opiekuna w ramach zgłoszonego zespołu.   

 
O wynikach uczestników decydować będzie łączna ilość zdobytych punktów w ramach 
wszystkich zadań.  
 
Miejsce i termin finału XII edycji konkursu: 23 maja 2019 r. o godzinie 9 00, 
Centrum Edukacji Ekologicznej,  ul. Sportowa 73, Słupsk.  
 
Przebieg konkursu nadzorować będzie powołane jury. Laureatom zostaną ufundowane  
przez organizatorów konkursu nagrody rzeczowe. 
Fundatorem nagród jest spółka „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. 
 
Wszyscy uczestnicy będą nagrodzeni upominkami i dyplomami. 
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane będą pod numerem telefonu: 
59 8418482 
 

Opublikowano:  
na stronie internetowej Spółki z o. o. „Wodociągi Słupsk” 
 
 

                      Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 
                                           

                                            Organizatorzy 
 
    

                                               „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


