Regulamin konkursu zbiórki zabawek dla zwierząt
pt. „Zwierzęta w ZOO bawić się chcą”
Termin: 11 – 25 maja
Organizatorem konkursu pt.: „Zwierzęta w ZOO bawić się chcą”
są rodzice, uczniowie i wychowawca klasy 3E SP nr 279 w Warszawie
1. Przedmiotem konkursu jest zbiórka przedmiotów codziennego użytku
w gospodarstwie domowym, które stanowić mogą cenne zabawki dla
zwierząt drapieżnych w Warszawskim ZOO. Do pożądanych przedmiotów
należą:
(Każdy przedmiot przyniesiony przez ucznia/rodzica do swojego wychowawcy powinien
być podpisany: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.)

a) Wiadra plastikowe
b) Miski, miednice plastikowe różnych wielkości
c) Baniaki plastikowe 5 l, 10 l – po mydle, po wodzie, po wodzie
destylowanej
d) Duże beczki plastikowe
e) Kosze wiklinowe różnej wielkości
f) Wanienki dziecięce, balie plastikowe
g) Węże ogrodowe, rury PCV
h) Duże, wytrzymałe piłki
i) Pachołki drogowe, separatory drogowe, barierki plastikowe
j) Zabawki pluszowe bardzo duże (misie, etc.)
Wymienione wyżej przedmioty niniejszego Regulaminu winny być czyste
i niepołamane. Nie mogą również być po substancjach szkodliwych, trujących czy
żrących. Powinny być przekazywane ze świadomością, że będą się nimi
posługiwały i bawiły zwierzęta.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) klasa zgłasza deklarację uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1)
w terminie do 15 maja 2018 r.;
b) klasa w wyznaczonym terminie finału zbiórki przekazuje zebrane
przedmioty na ręce komisji wraz z protokołem (załącznik 2)

3. Zasady konkursu:
a) wychowawca klasy składa wypełnioną deklarację zgłoszenia udziału
w konkursie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) na ręce
wychowawczyni kl. 3 E p. Moniki Chudzińskiej w terminie do 15 maja
2018r.;
b) w terminie 11 – 25 maja w klasach 0-3 trwa w klasach zbiórka
przedmiotów określonych w niniejszym Regulaminie;
c) w dn. 25 maja odbywa się finał zbiórki i rozstrzygnięcie konkursu:
* w godzinach około 11:00 – 15:00 w wyznaczonym miejscu obędzie się
zbiórka przedmiotów od klas biorących udział w konkursie;
* wychowawcy poszczególnych klas wraz z uczniami przekazują przedmioty
i protokół na ręce komisji;
* trzyosobowa komisja weryfikacyjna sprawdza zgodność protokołu ze
stanem faktycznym i przyznaje punkty konkursowe;
d) punkty przyznawane są w 3 kategoriach:
i) Przedmioty za 3 punkty: kosze wiklinowe różnej wielkości, wanienki dziecięce,
balie plastikowe, pachołki drogowe, separatory drogowe, barierki plastikowe;
ii) Przedmioty za 2 punkty: wiadra plastikowe, miski, miednice plastikowe różnych
wielkości, węże ogrodowe, rury PCV, baniaki plastikowe 5 l, 10 l – po mydle, po
wodzie, po wodzie destylowanej, duże beczki plastikowe;
iii) Przedmioty za 1 punkt: duże, wytrzymałe piłki, zabawki pluszowe bardzo duże
(misie, etc.)
e) na podstawie liczby zebranych punktów wśród uczestniczących klas Komisja
wyłania i przyznaje klasom miejsca I, II i III;
f) w przypadku uzyskania wyniku „ex aequo” w nagroda zostanie przyznana
w drodze losowania;

g) zebrane przedmioty SP 279 przekazuje Warszawskiemu ZOO własnym
transportem (pomoc rodziców).
4. Nagrody w konkursie

a) Dla wszystkich klas uczestniczących w konkursie zbiórki przedmiotów dla
zwierząt z ZOO przewidziana jest nagroda w postaci nieodpłatnej lekcji
poprowadzonej przez edukatorów/wolontariuszy/przedstawicieli Warszawskiego
ZOO mająca na celu nie tylko podziękowanie za zaangażowanie w akcję, ale
również atrakcyjne i przystępne przekazanie wiedzy o misji ogrodów
zoologicznych i przybliżenie sylwetek zwierząt drapieżnych i ich potrzeb;
b) Zwycięska klasa otrzymuje wejściówkę do ZOO, zaszczytny tytuł
#WarsawZOOTeam i dołącza do drużyny osób oficjalnie zaprzyjaźnionych
z Warszawskim ZOO chroniących ginące gatunki zwierząt;
c) Dla klas - laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe:
i) miejsce 1 – kalendarz ścienny dla klasy, 3 opakowania puzzli tematycznych
dla klasy oraz zestaw drobnych gadżetów dla każdego ucznia z klasy
ii) miejsce 2 - kalendarz ścienny dla klasy oraz drobne gadżety dla każdego
ucznia z klasy
iii) miejsce 3 – kalendarz ścienny dla klasy oraz opaska odblaskowa dla każdego
ucznia w klasie
5. Informacja na temat wyników konkursu zostanie zamieszczona w miejscu
zbiórki przedmiotów konkursowych oraz na stronie internetowej Szkoły.
6. Postanowienia końcowe:
a) niniejszy Regulamin dostępny będzie w systemie Librus dla rodziców
i dzieci uczestniczących w konkursie;
b) uczestnicy biorący udział w konkursie, akceptują̨ zasady zawarte
w niniejszym Regulaminie;
c) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w regulaminie konkursu. Wszystkie zmiany będą̨ ogłaszane przez system
Librus;
d) w sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji
Konkursowej.

