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                XXIII  Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne 

 

Regulamin  Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego 

„Zmiany klimatu – znam, rozumiem, przeciwdziałam” 

Dla uczniów szkół podstawowych miasta Gniezna 

 

 

Polski Klub Ekologiczny - Koło w Gnieźnie z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 

organizuje  XXIII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, które odbędą się w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11. W tym roku świętować będziemy 20 

kwietnia o godz. 11 00.  Prezentacje są organizowane przy wsparciu  Starostwa Powiatowego 

w Gnieźnie oraz  Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

 

1 . CELE  TURNIEJU: 

• Budowanie świadomości wśród społeczeństwa na temat zmian klimatu jako poważnego 

problemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego wymagającego aktywnych 

działań ze strony jednostek i przedsiębiorstw,  

• Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu człowieka na środowisko i 

zmiany klimatyczne,  

• Upowszechnienie wiedzy na temat konieczności adaptacji do zmian klimatu, 

• Uświadamianie uczniom prognozowanych skutków zmian klimatu oraz wskazanie 

możliwych działań na rzecz ochrony klimatu i motywowanie do  nich. 

   

2. Cele szczegółowe 

• Uczeń zauważa związek pomiędzy zachowaniami życia codziennego a zmianami klimatu 

i rozumie wpływ działalności człowieka na środowisko, potrafi wyjaśnić i wymienić 

działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zauważa powiązania 



różnych elementów środowiska z codziennymi zachowaniami ludzi, wyjaśnić co każdy z 

nas może zrobić by chronić klimat, pogłębia swoje postawy pro środowiskowe, w 

codziennym życiu stara się podejmować decyzje z uwzględnieniem wiedzy na temat 

zmian klimatu.  

• Uczeń potrafi opisać własnymi słowami zjawisko efektu cieplarnianego, rozumie pojęcia: 

atmosfera, klimat, zmiany klimatu, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie.  

• Uczeń wymienia przykładowe skutki zmian klimatu jak ocieplenie, topnienie lodowców, 

wzrost poziomu wód, wyginięcie niektórych gatunków zwierząt i roślin, zmiany w 

ekosystemach, anomalie pogodowe, obumieranie raf koralowych, konflikty społeczne 

wynikające z klęski głodu i braku dostępu do wody pitnej.  Uświadamia sobie wpływ 

zmian klimatu na życie organizmów w różnych rejonach świata, poznaje ekosystemy 

najbardziej narażone na skutki tych zmian.  

3 . TURNIEJ adresowany jest do uczniów  szkół  podstawowych  ( klasy IV, V, VI  i VII )  

4.  Szkołę reprezentują zespoły złożone z uczniów klas IV, V, VI, VII po dwóch z każdego 

poziomu. Pary danego poziomu wszystkich zgłoszonych szkół na scenie MOK rozwiązują 3 

zadania ( typu krzyżówka, rebus, test z lukami lub test wyboru) oraz jedno zadanie otwarte 

dotyczące zmian klimatu.  

5. Punktacja poszczególnych zespołów danej szkoły zostanie podsumowana i będzie 

decydować o zajęciu miejsca w Turnieju.   

6. Każda  szkoła   przesyła mejlowo goskareszko@wp.pl imienną  listę  uczestników  oraz  

zgody  na  udział  uczniów  w  konkursie.  Konieczne dane: nazwa  szkoły, dane  opiekuna  

etapu  szkolnego ( z  osobistym  kontaktem  telefonicznym). Termin nadesłania zgłoszeń do 

16 kwietnia 2018.  

7. Udział w TURNIEJU  ma  charakter  dobrowolny. 

8.Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych 

przez organizatorów, wyłącznie  do  celów  związanych  z  organizacją  i  promocją  

konkursu. 

9. TURNIEJ odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 11 00 w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Gnieźnie 
10. Organizator TURNIEJU  powoła   jury, w  skład   którego  wejdą  specjaliści            z 

zakresu ochrony środowiska i przedstawiciele organizatorów.    

9.  Organizator  zapewnia  nagrody  główne  dla  zwycięzców Turnieju, upominki dla 

pozostałych uczestników  i dyplomy dla placówki.  

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania  

Międzynarodowego Dnia Ziemi ! 

 

 

 

 



Przydatne strony  

 
http://losyziemi.pl/category/zmiany-klimatyczne-2 
 

http://ziemianarozdrozu.pl 

 

http://klimada.mos.gov.pl/ 

  

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=71 

 

http://www.klimat.edu.pl/pliki/scenariusze.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA  ZGŁOSZENIA do Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego 

„Zmiany klimatu - Znam, rozumiem, przeciwdziałam”. 
 

 

 

 

W wyjątkowych okolicznościach nazwiska uczestników mogą ulec zmianie i zostaną podane 

przed rozpoczęciem Turnieju. 

 

 

Poniższy  podpis  jest  równoznaczny  z  akceptacją  zasad  uczestnictwa  w  konkursie.  

 

 

 

 

  _______________________ 

Podpis  opiekuna   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły  

 

Nazwisko opiekuna  

 

Adres  

 

Telefon  

 

e – mail  

 

Uczniowie klasy IV 

Imiona i nazwiska 
 

 

Uczniowie Klasy V 

Imiona i nazwiska   
 

 

Uczniowie Klasy VI 

Imiona i nazwiska 
 

 

Uczniowie Klasy VII 

Imiona i nazwiska 
 

 



Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 

 
................................................................. 

         (miejscowość, data) 

 
 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel  

 

ustawowy……………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w  konkursie  

,,Zmiany klimatu – znam, rozumiem, przeciwdziałam” 

( na  zasadach  określonych w regulaminie konkursu). 

 

.................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

(klasa  i  nazwa  szkoły) 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 

w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu. 

Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  publikacje  prac  konkursowych. 

 

 

 

 
                                          

................................................................... 
 (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 


