„Mój Magiczny Ogród przy Szkole”
Regulamin konkursu na najlepiej urządzony ogród przyszkolny stworzony z dotacji
Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE)
działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Adres
biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. 428 04 90, fax. (87) 428 04
91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl.
2. Konkurs jest skierowany do placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych) z
terenu działania MCEE z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich (powiatów:
giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego
oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w powiecie szczycieńskim), które w ciągu 17 lat
działania Centrum uczestniczyły w konkursach grantowych lub w akcji „Drzewko za
makulaturę” z projektami założenia ogrodu przy swojej placówce.
3. Celem konkursu jest przedstawienie wieloletnich działań edukacyjnych prowadzonych
na terenie regionu i wyłonienie najlepiej wykonanych i zadbanych terenów zielonych
przy szkołach. Ogrody przyszkolne są jednym z najtrwalszych efektów akcji
prowadzonych co roku przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzięki temu
otoczenie mazurskich szkół i przedszkoli jest bardziej estetyczne i zielone, natomiast
dzieci bogatsze o znajomość gatunków rodzimych, zapachy kwitnących sadzonek i
zdobywaną od najmłodszych lat praktyczną umiejętność pielęgnacji otaczającego
świata przyrody.
4. Konkurs polega na przedstawieniu w formie zdjęć/ prezentacji /filmiku wraz z opisem
ogrodu przyszkolnego i dostarczeniu (mailem, tradycyjną pocztą lub bezpośrednio) do
siedziby MCEE/ Fundacji Ochrony wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
5. W celu zgłoszenia szkoły do konkursu należy wypełnić Kartę zgłoszenia stanowiącą
załącznik do Regulaminu.
6. Termin zgłoszenia placówki do konkursu mija 9 marca 2018 r (piątek). Zgłoszenia
należy przesłać mailem na adres: fundacja@jeziora.com.pl, lub faxem na nr: 87 428
04 91. W wyjątkowych wypadkach organizator może przedłużyć termin zgłoszenia.
Termin nadsyłania prac: 10.05.2018 r. (czwartek) do godz. 15.00.
7. Prace oceni powołana przez organizatora niezależna Komisja Konkursowa.
8. Autorzy najlepszych prac oraz placówki z najlepiej urządzonymi ogrodami otrzymają
nagrody i specjalne certyfikaty.
9. O miejscu prezentacji najlepszych prac i terminie wręczenia nagród uczestnicy
konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Organizator planuje
stworzyć album ze zdjęciami najciekawszych ogrodów.
Konkurs dofinansowany dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

