
W zielone gramy -rzeżuchę uprawiamy 

Drodzy Uczniowie, 

Proponujemy  Wam konkurs, który możecie wykonać w domowym zaciszu.                                               
Rzeżucha jest nieodzownym elementem Świąt Wielkanocnych,                                                        
symbolizuje wiosenną zieleń i odrodzenie się przyrody po zimie.                                                          
Posiada właściwości lecznicze i odżywcze. 

 

 

 

 

Szczegóły konkursu w regulaminie.  

W zielone gramy -rzeżuchę uprawiamy 

 

REGULAMIN 

 

Zadanie konkursowe polega na posianiu nasion rzeżuchy, notowaniu obserwacji i wniosków. Następnie 

wykonaniu kolorowych kanapek z rzeżuchą w roli głównej i opisaniu dlaczego warto je zjeść.. Całość 

sfotografujcie i wykonajcie prezentację multimedialną (max 10 slajdów) obrazującą Waszą  pracę, 

 

 

I. Organizator: 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. 
 

II. Cele konkursu: 

▪ rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi,  

▪ rozwijanie myślenia naukowego, doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania 
obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania, 

▪ promowanie uczenia się poprzez eksperymenty i doświadczenia, 

▪ promowanie zdrowego odżywiania, 

▪ rozwijanie umiejętności TIK, 
 

III. Zasady i warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 uczęszczających do szkół podstawowych z terenu 

województwa pomorskiego. 
2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.  
3. Organizator ma również prawo do przyznania wyróżnień. 
4. Termin nadsyłania prac: prezentacje multimedialne należy przesłać na adres mailowy 

konkurs.zdrowie@odn.slupsk.pl do 25 kwietnia 2020 r. ( w treści maila proszę podać imię 
i nazwisko uczestnika konkursu, dane placówki oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna). W temacie 
maila proszę wpisać: Konkurs – W zielone gramy 

5. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do 
zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które 
zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 



6. Przesłanie prezentacji multimedialnej przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika 
konkursu: 

a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie, 
b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu, 
c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie 
internetowej (oraz FB) Organizatora 

d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 
w jakim zostały zebrane. 

IV. Wyniki konkursu i nagrody: 
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia br. Informacja zostanie zamieszczona na stronach 
internetowych Organizatora (www.odn.slupsk.pl i pomorskie.eu) oraz na FB, a opiekunowie laureatów 
konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.  
2. Nagrody niespodzianki zostaną wysłane pocztą. 
 
V. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach 
konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, 
mediach i internecie. 
2. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu w pełnym jego 
brzmieniu. 
 
 

 

http://www.odn.slupsk.pl/
http://www.edukacjamorska.pomorskie.eu/

