
Regulamin XIV edycji konkursu ekologicznego „ Teraz woda” 
„ Ochrona i zarządzanie zasobami natury  

w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju” 
 
W konkursie mogą wziąć udział zespoły 4-osobowe, składające się z uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, zgłoszonych przez opiekuna na załączonej karcie zgłoszeniowej.  
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.  
 
Zadaniem zespołów szkolnych jest: 

I. Praca badawcza przedstawiona w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym. 
Tematyka prac badawczych związana z tematem przewodnim konkursu. Forma prac 
badawczych dowolna (prace niezwiązane z tematem przewodnim będą 
dyskwalifikowane). 

II. Prezentacja prac badawczych podczas  finału w dniu 23.03.2017 r o 1000  w Centrum 
Edukacji Ekologicznej na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73.  
Czas trwania prezentacji do 15 min. 

III. Uczestnictwo w quizie ekologicznym z elementami gospodarki wodno-ściekowej i 
odpadowej 

 
Terminy oddania prac: 
 praca badawcza –  do 3 marca 2017r (piątek) do sekretariatu Zespołu Szkół 

Agrotechnicznych w Słupsku ul. Szczecińska 36 
 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r (wtorek) na Oczyszczalni 
Ścieków w Słupsku ul. Sportowa o godz.1200. Na spotkaniu przekazane zostaną materiały 
dotyczące quizu i zasad konkursu oraz zwiedzanie obiektów Oczyszczalni Ścieków.  
O wynikach konkursu zadecyduje jury.  
Nagrody dla szkół i uczestników konkursu będą ufundowane przez Zarząd Spółki  
„Wodociągi Słupsk sp. z o.o” oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku 
 
Wszystkie informacje na temat zasad i regulaminu można uzyskać : 
Marzeny Woszczyk, Iwony Wojtkiewicz, Alicji Zielińskiej – tel. 0 59/8456448,            
Danuty Makowelskiej – tel. 0 59/8418482  
 
 

Nadsyłanie kart zgłoszeniowych do 25 listopada 2016 r. na adres: 
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ul. Szczecińska 36 

z dopiskiem konkurs – TERAZ WODA 
 lub fax :59/8456753 

 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

Organizatorzy: Zespół Szkół Agrotechnicznych  w Słupsku 
                         "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. 

 
 
 
 



 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W XIV EDYCJI   KONKURSU 
 

„TERAZ  WODA” 
 
Zgłoszenie należy przesłać do 25 listopada 2016r. na adres: Zespół Szkół Agrotechnicznych 
76 - 200 Słupsk ul. Szczecińska 36 z dopiskiem "Teraz Woda" lub na fax. pod numerem   
059/ 8456753 
 
Pełna nazwa szkoły i adres: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Tel/fax....................................................................................................................................... 
 
Dane opiekuna zgłoszonej grupy 
Imię i nazwisko .................................................................................................................................... 
 
telefon kontaktowy .............................................................................................................................. 
 
Skład zespołu szkolnego( drukowanymi literami) 
 

1. ............................................................................................ 
 

2. ............................................................................................ 
 

3. ............................................................................................ 
 

4. ............................................................................................. 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i akceptujemy jego warunki 
Wyrażamy zgodę na publikowanie danych osobowych przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w 
celach związanych z Konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 28,08,1997r o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926). 
 
 
 
                                                                                                        ....................................... 
                                                                                                            podpis  opiekuna 
  
 


