Załącznik nr 1

Warunki szczegółowe konkursu
„Szanuj energię, chroń klimat” 8 edycja 2018
Konkurs polega na wykonaniu prac o różnorodnych formach wyrazu opisanych szczegółowo w poniższych kategoriach.
Prace w każdej kategorii powinny posiadać następujące walory:
 edukacyjny – uczy oszczędzania energii, ochrony środowiska naturalnego, ponownego wykorzystywania
materiałów już zużytych, pro-środowiskowego stylu życia.
 estetyczny – jest wykonana starannie, z dbałością o dopracowanie szczegółów; wywołuje wrażenie ładu i piękna.
WAŻNE! W bieżącej edycji placówki oświatowe (przedszkole, szkoła) uczestniczące w konkursie mogą zdobyć certyfikat:
„Przedszkole z Dobrą Energią” lub „Szkoła z Dobrą Energią” przyznawane przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej co 2, 3 lata za działania na rzecz poszanowania środowiska. Podstawą do jego zdobycia jest
udział w konkursie w swojej kategorii oraz zgłoszenie przynajmniej jednej pracy w konkursie fotograficznym opisanym
na końcu dokumentu. Informacja o przyznaniu certyfikatu zostanie ogłoszona na 8 Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii
w dniu 15.06.2018 roku.

Kategorie konkursowe:

A. Przedszkola:
Temat: Promocja ciepła systemowego; partner PK Therma
Praca konkursowa 2-elementowa: Przedstawienie „Misja – wyjście smoga”
1. Autorski scenariusz przedstawienia z udziałem przedszkolaków, o tematyce dotyczącej walki ze smogiem oraz
przyczynami i skutkami niskiej emisji (czas trwania przedstawienia max 10 minut); mile widziany udział
rodziców w przedstawieniu; przy tworzeniu scenariusza można bazować na lekturze komiksu „Bielski i Biała
ratują miasto”, bajki „Czerwony Kapturek w mieście. Misja Czarny Smog” lub ulotce antysmogowej „Jest
sposób na smog” opracowanej przez Biuro Zarządzania Energią (ww. materiały dostępne w siedzibie
PK Therma oraz w BZE lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej BZE www.miastodobrejenergii.pl ).
Przedszkole jako uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową. Scenariusz należy
przekazać do BZE na nośniku pamięci pendrive lub płycie CD/DVD (plik w formacie .doc).
UWAGA! dla chętnych przedszkoli proponowana jest bezpłatna prelekcja tematyczna z udziałem pracownika
PK Therma Sławomira Klajmona, połączona z czytaniem dzieciom książeczki „Czerwony Kapturek w mieście.
Misja Czarny Smog”.
Wizyta Pana Klajmona w przedszkolach możliwa jest po wcześniejszym zgłoszeniu udziału i uzgodnieniu
dogodnego terminu, kontakt telefoniczny 33/8128283, e-mail: sklajmon@therma.bielsko.pl
2. Relacja filmowa z realizacji przez przedszkole ww. przedstawienia. Przedszkole jako uczestnik konkursu może
zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową. Nagranie przedstawienia należy przekazać do BZE na nośniku
pamięci pendrive lub płycie CD/DVD (plik w formacie .mp4 lub .wmv).

B. Szkoły podstawowe: UWAGA - jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia
formularz zbiorczy prac dla każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły.

a. klasy I – III:
Temat: Promocja ciepła systemowego; partner PK Therma
Praca konkursowa: Plakat pt: „Ciepła strona życia” promujący ciepło systemowe
Praca plastyczna płaska, technika dowolna, format A3, praca wykonana indywidualnie; uczeń może zgłosić do
konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować maksymalnie 10 prac konkursowych; prace należy przekazać do BZE
w wersji papierowej.
Jako pomoc w realizacji tej tematyki może posłużyć gotowy scenariusz 3 lekcji edukacyjnych o cieple systemowym,
przygotowany w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego „Co to jest ciepło i skąd się bierze?”, stanowiący
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

b. klasy IV – VII:
Temat: Prawidłowa segregacja odpadów od 1 lipca 2018 roku; partner ZGO S.A.
Praca konkursowa 3-elementowa: EKO MRÓWKA
Przestrzenna praca plastyczna wykonana z surowców wtórnych, przedstawiająca postać EKO MRÓWKI – bohaterki
komiksu „JAK MRÓWKA UCZYŁA BIELSZCZAN SEGREGOWAĆ ODPADY”; postać wykonana przez ucznia lub zespół
uczniowski (max 3 osoby) - technika dowolna, wysokość postaci max 1,5 m. Ponadto wykonanej postaci należy
nadać imię oraz odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego mrówka kojarzy Ci się z odpadami?”. Pracę konkursową należy
dostarczyć do BZE w formie pojedynczej kartki A4, która powinna zawierać:
- wydrukowane/naklejone kolorowe zdjęcie pracy oraz krótki opis wykorzystanych technik,
- propozycję imienia dla eko mrówki,
- maksymalnie 10 zdań nt. „Dlaczego mrówka może się kojarzyć z odpadami?”
Do kartki należy dołączyć odpowiednio opisaną płytę CD/DVD zawierającą zestaw minimum 4 zdjęć z różnych ujęć
pracy plastycznej, pliki w formacie .jpg lub .pdf.
Uczeń lub zespół uczniowski może zgłosić do konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować maksymalnie 5 prac
konkursowych. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane w budynku administracyjnym ZGO S.A.
UWAGA! Pomoc w realizacji pracy konkursowej mogą stanowić bezpłatne lekcje tematyczne w klasach IV-VII
pt: „Prawidłowa segregacja odpadów od 1 lipca 2018 roku”, stanowiące przygotowanie do konkursu,
prowadzone przez wykwalifikowany personel ZGO S.A. w dwóch pakietach (do wyboru):
 podstawowym: 1 godzina lekcyjna (wprowadzenie do zasad gospodarowania odpadami, informacje na
temat nowego systemu zbiórki odpadów oraz sposobów zagospodarowania odpadów); zajęcia
prowadzone są za pomocą atrakcyjnych i nowoczesnych metod nauczania wzbogaconych o gry
edukacyjne utrwalające nabytą wiedzę; narzędzia edukacyjne: tablica interaktywna, komiks;
 rozszerzonym: 2 godziny lekcyjne (wprowadzenie do zasad gospodarowania odpadami, informacje na
temat nowego systemu zbiórki odpadów oraz sposobów zagospodarowania odpadów); zajęcia
prowadzone są za pomocą atrakcyjnych i nowoczesnych metod nauczania wzbogaconych o gry
edukacyjne utrwalające nabytą wiedzę; narzędzia edukacyjne: tablica interaktywna, komiks, gra karciana
SEGREGUJ z ZGO, gra MEMO, droga odpadu szklanego, Milionerzy itp.
Kontakt w sprawie zapisów na wizyty: Joanna Siwek tel.33 829 75 90 w. 30, e-mail: jsiwek@zgo.bielsko.pl

C. Klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne:
Temat: Promocja zachowań antysmogowych; partner Teatr Polski Bielsko-Biała
Praca konkursowa: Kabaret pt.: „Wygnanie smoga”
Przygotowanie kabaretu/skeczu (czas trwania max 5 minut) o tematyce antysmogowej; baza tematyczna: ulotka
antysmogowa „Jest sposób na smog!”, komiks „Bielski i Biała ratują miasto”, dostępne w Biurze Zarządzania
Energią oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BZE www.miastodobrejenergii.pl
Pracę konkursową przygotowuje zespół uczniowski (max 5 osób); Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie
3 prace konkursowe uznane przez szkołę za najlepsze. Relację filmową z realizacji kabaretu/skeczu - plik
w formacie .mp4 lub .wmv należy dostarczyć do BZE na płycie CD/DVD.
UWAGA! Jako pomoc w realizacji zadania konkursowego (kabaret/skecz jako forma wyrazu artystycznego)
może posłużyć udział chętnych uczniów w przedstawieniu Teatru Polskiego pt: „Podejrzany, podejrzana.
Tajemnice Teatru”, które odbędzie się w dniu 22.11.2017 roku o godz. 10:00 na Małej Scenie w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej. Główną rolę gra Pani Anna Guzik-Tylka.
Dzięki współpracy z Teatrem Polskim zostały przygotowane darmowe wejściówki w pierwszych rzędach Małej
Sceny. Liczba miejsc ograniczona (30), więc decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła może zgłosić do udziału
w przedstawieniu maksymalnie 5 uczniów, a w przypadku większej liczby chętnych zostaną oni wpisani na listę
rezerwową. Grupie uczniów może towarzyszyć nauczyciel/opiekun, dla którego przygotowane jest również
bezpłatne miejsce. Termin zgłoszeń upływa 14.11.br. O wpisaniu uczniów na listę uczestników przedstawienia
BZE powiadomi szkołę drogą e-mailową oraz telefonicznie na tydzień przed terminem przedstawienia. Listę
uczestnictwa prowadzi BZE i można ją uzupełniać telefonicznie pod numerem 33 4971 518.
„Podejrzany, podejrzana. Tajemnice Teatru”
Czy zastanawialiście się kiedyś czym tak naprawdę jest teatr i na czym polega jego magia? Co to jest praca
aktora nad sobą i aktorski warsztat? Czy każdy może zostać aktorem? Na te i wiele innych pytań dotyczących
teatru udzielą wam odpowiedzi aktorzy naszego teatru, z którymi być może poznacie prawdziwą „tajemnicę
teatru”...
Czas trwania: 100-120 min

D. Konkurs fotograficzny dla mieszkańców
Temat: Promocja zachowań antysmogowych; partner AQUA S.A.
Praca konkursowa: Fotografia pt.: Jak zwyciężyć smoga?
Zadanie polega na wykonaniu zdjęcia lub kolażu fotograficznego o tematyce antysmogowej; praca w wersji
elektronicznej - format A4; dozwolona obróbka komputerowa pracy; dozwolone jest zgłoszenie 1 pracy
konkursowej przez 1 osobę; pracę wraz z Kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 2) należy
przekazać do Biura Zarządzania Energią osobiście lub drogą e-mailową na adres: biuro.pze@gmail.com w terminie
do 30.04.2018.
Jeśli praca konkursowa wykonana jest przez osobę związaną z placówką oświatową (uczeń, rodzic, nauczyciel itp.)
w ww. Karcie zgłoszenia należy wpisać dane tej placówki. Otrzyma ona dodatkowy punkt w staraniu się
o uzyskanie certyfikatu „Przedszkole z Dobrą Energią” lub „Szkoła z Dobrą Energią”.

Terminy konkursowe:
02.11.2017 – start 8 edycji konkursu
30.04.2018 – zamknięcie konkursu oraz termin złożenia prac konkursowych w Biurze Zarządzania Energią
15.06.2018 – 8 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii w Parku Słowackiego oraz ogłoszenie wyników
8 edycji konkursu
2.11.2017 – 28.02.2018 - okres wizyt ekspertów w placówkach:
PRZEDSZKOLA - pracownik PK Therma
SZKOŁY PODSTAWOWE , klasy IV-VII - pracownicy ZGO S.A.
UWAGA! Zalecane jest, aby prace konkursowe realizowane były po ewentualnych wizytach ekspertów
w zainteresowanych placówkach.

Organizator:
Biuro Zarządzania Energią
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 6, pok. 510
Tel. 33 / 4971 518 lub 708
e-mail: pze@um.bielsko.pl , k.kordas@um.bielsko.pl
strona internetowa: www.miastodobrejenergii.pl
FB: www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii

