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REGULAMIN 
XVII EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ EKOLIDER 2016/2017 

 

 
§ 1 

 
Organizatorem XVII edycji konkursu jest Starostwo Powiatowe w  Gnieźnie, Urząd 

Miejski w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, 

Nadleśnictwo Gniezno oraz Polski Związek Łowiecki. 

§ 2 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Gnieźnieński, Prezydent 

Miasta Gniezna,  Prezes PKE Koło w Gnieźnie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno oraz 

Łowczy Rejonowy. Patronat medialny sprawują Media lokalne działające na obszarze 

objętym konkursem. 

§ 3 

Celem konkursu jest promowanie edukacji ekologicznej na przykładzie odzysku 

surowców wtórnych, pomocy zwierzętom leśnym, a także inicjatyw proekologicznych 

takich jak: konkursy wiedzy, imprezy plenerowe, wystawy itp., szerzenie wiedzy o 

otaczającym nas świecie, niepowtarzalności form życia, piękna natury.  

§ 4 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe przedszkolne, szkolne 

do szczebla szkół ponadgimnazjalnych włącznie funkcjonujące na obszarze Powiatu 

Gnieźnieńskiego. Kapituła dokona oceny uczestnika w kategoriach: 

- Kategoria: Przedszkola  

- Kategoria: Szkoły Podstawowe 

- Kategoria: Gimnazja  

- Kategoria: Szkoły Ponadgimnazjalne 

- Kategoria:  Ośrodki Wychowawcze, Szkoły Specjalne 

§ 5 

Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych, które realizują 

programy edukacji ekologicznej w zakresie odzysku surowców wtórnych oraz 

organizujących edukację na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, pomocy zwierzętom 

leśnym, jak i prowadzą inne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego.  

§ 6 

Podstawą dla organizatora do wpisania na listę uczestników konkursu jest przesłanie 

na adres organizatora wypełnionego zgłoszenia w terminie określonym w niniejszym 

regulaminie. 



 

§ 7 

Pełne zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane o placówce zawarte w formularzu 

zgłoszeniowym. 

Zgłoszenie należy przesłać z hasłem EKOLIDER na adres: 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 

ul. Jana Pawła II 9/10 

62-200 GNIEZNO 

 

§ 8 

Przy nadsyłaniu materiałów należy uwzględnić prowadzone działania w okresie od 

01.09.2016 r. do 20.04.2017 r.  Materiały należy przesyłać pocztą, lub bezpośrednio do 

Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

§ 9 

TERMINARZ EKOLIDERA 

Termin składania zgłoszeń do całej edycji konkursu upływa 30.04.2017 r. – decyduje data 

stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie. 

Konkurs EKOLIDER odbywa się w następujących etapach: 

I ETAP: KRONIKA AKTYWNOŚCI: ocena kronik, zdjęć, albumów dokumentujących własne 

dokonania w zakresie ochrony środowiska.  

Termin nadsyłania potwierdzeń podjętych działań ze wszystkich etapów za okres 

od 1.09.2016 r. do 20.04.2017 r. należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 

30.04.2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

– decyduje data stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez Wydział Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.   

W celu dokonania obiektywnej oceny, kronika winna zawierać w formie opisowej 

następujące rozdziały: 

 Rozdział I – wprowadzenie, prezentacja placówki (wielkość, środowisko, 

zasięg, …) 

 Rozdział II – odzysk puszek aluminiowych – z wyszczególnieniem ilości w kg, 

form zbiórki 

 Rozdział III – odzysk innych metali – z wyszczególnieniem ilości w kg, form 

zbiórki 



 Rozdział IV – odzysk makulatury – z wyszczególnieniem ilości w kg, form 

zbiórki 

 Rozdział V – odzysk pozostałych surowców – z wyszczególnieniem ilości w kg, 

form zbiórki 

 Rozdział VI – odzysk zużytych baterii – z wyszczególnieniem ilości w kg, form 

zbiórki 

 Rozdział VII – pomoc zwierzętom leśnym – z wyszczególnieniem form pomocy 

 ROZDZIAŁ VIII – EKOLANS - edukacja, inicjatywy, osiągnięcia 

Ilość zebranych surowców wtórnych, przygotowanej karmy dla ptaków oraz 

wykaz innych inicjatyw należy przedstawić również w formie tabelarycznej 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Jeżeli uczestnik konkursu uważa za konieczne może uzupełnić kronikę 

dodatkowymi rozdziałami. 

II ETAP: ODZYSK PUSZEK ALUMINIOWYCH – za okres od 1.09.2016 r. do 20.04.2017 r. 

III ETAP: ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH – za okres od 1.09.2016 r. do 20.04.2017 r. 

IV ETAP: ODZYSK TWORZYW SZTUCZNYCH – za okres od 1.09.2016 r. do 20.04.2017 r. 

Koordynatorem IV etapu jest Pan Marek Burzyński, telefon kontaktowy 608 574 

538 Informacji na temat IV etapu udziela Koordynator. 

V ETAP: SPIŻARNIA LEŚNYCH ZWIERZĄT – za okres od 1.09.2016 r. do 20.04.2017 r. 

Koordynatorem V etapu jest Pan Jerzy Modrzejewski - telefon kontaktowy 61 425 

70 56 i Pani Karolina Fiutak- Łachowska – telefon kontaktowy 61 426 46 11 w. 

224. W tej edycji będziemy przygotowywać karmę dla ptaków w formie kulek, 

które będą zawierały niżej wymienione składniki: 

 niesolony smalec, 

 ziarna zbóż, 

 płatki zbożowe (np. owsiane), 

 niesolony, łuskany słonecznik najlepiej ciemny, 

 kasze jęczmienna, gryczana, 

 siemię lniane, 

 siatki po warzywach,  

 dratwa lub drucik. 

Uwaga!!! Nie wolno dodawać żadnych solonych, ani zepsutych produktów, gdyż 

mogą one spowodować chorobę, a nawet śmierć ptaków. 

Przygotowana karmę można przekazać do siedziby Nadleśnictwa Gniezno lub 

wykorzystać na potrzeby własne placówki oświatowej. W przypadku 

wykorzystania na potrzeby własne Dyrektor placówki poświadczy masę 

przygotowanej karmy oraz jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Mile 



widziana jest również dokumentacja fotograficzna. Informacji na temat V etapu 

udziela Koordynator.  

VI ETAP: ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII - za okres od 1.09.2016 r. do 20.04.2017 r. 

Koordynatorem VI etapu jest – Pani Beata Małolepsza – Wesołowska – telefon 

kontaktowy 61 424 07 48. Informacji na temat VI etapu udziela Koordynator.  

VII ETAP: EKOLANS – EDUKACJA, INNE INICJATYWY, OSIĄGNIĘCIA – za okres od 

1.09.2016r. do 20.04.2017 r. Koordynatorem VII etapu jest – Pani Karolina Fiutak- 

Łachowska – telefon kontaktowy 61 426 46 11 w. 224. oraz Pani Grażyna 

Bernaciak – telefon kontaktowy 606 803 769. Informacji na temat VII etapu 

udzielają  Koordynatorzy.  

VIII ETAP: FINAŁ – DLA LAUREATÓW XVII EDYCJI KONKURSU EKOLIDER 2016/2017 

Podsumowanie, prezentacje, loteria, wręczanie tytułów, wręczanie nagród, 

dyplomów. Etap  ten odbędzie się w miesiącu czerwcu 2017 r. we wiacie 

edukacyjnej „Gajówka” Nadleśnictwa Gniezno. Laureaci otrzymają zaproszenia 

pocztą wraz z informacją o dokładnym terminie, godzinie i ewentualnie miejscu 

wyjazdu autobusów dla zainteresowanych placówek. 

§ 10 

Ocena etapów konkursu EKOLIDER: skala 1-10 pkt – kryterium oceny materiałów ustali 

kapituła konkursu 

Kapituła konkursu w składzie: 

- Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

- Przedstawiciel Urzędu Miejskiego 

- Przedstawiciel  Nadleśnictwa Gniezno 

- Przedstawiciel Koła Łowieckiego 

- Przedstawiciel PKE Koło w Gnieźnie 

- Przedstawiciele mediów  

- Koordynatorzy etapów  

- Inni zaproszeni goście 

Dokona oceny wszystkich etapów konkursu EKOLIDER i przydzieli tytuły. 

§ 11 

Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone i opublikowanie w mediach. 

Laureaci zostaną poinformowani bezpośrednio telefonicznie i listownie. 

§ 12 

Dzięki przychylności sponsorów Kapituła będzie mogła wyróżnić nagrodami 

rzeczowymi najaktywniejszych uczniów, przedszkolaków, jak i placówki oświatowe biorące 

udział w edycji konkursu. 



§ 13 

Wręczenie tytułów i nagród nastąpi podczas uroczystej ceremonii w miejscu 

i o czasie podanym osobnym zawiadomieniem przy udziale mediów i przedstawicieli władz 

samorządowych oraz sponsorów. 

§ 14 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn od niego  niezależnych. 


