REGULAMIN
IX EDYCJI PROGRAMU „MOJE CZYSTE MIASTO”
§1
Organizatorem Programu „Moje Czyste Miasto” jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków
Ekologii „Zielona Ziemia”
§2
Program ma na celu:
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a przede wszystkim uczniów i ich
rodzin
stymulowanie rozwoju edukacji ekologicznej
propagowanie segregacji i recyklingu
stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami
zaangażowanymi w ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

§3
Do programu przystąpić mogą placówki oświatowe wszystkich szczebli.
§4
Czas trwania edycji : marzec - maj 2015 roku

§6
Aby przystąpić do Programu należy wypełnić zgłoszenie (załącznik 1 do regulaminu) i nadesłać je na
adres
mailowy
Stowarzyszenia
„Zielona
Ziemia”
zielonaziemia@wp.pl
lub faksem na numer 32 286 62 77
§7
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
prowadzenie dowolnej formy segregacji odpadów w placówce
zorganizowanie od marca do 5 maja 2015 roku działania promującego świadomą i
odpowiedzialną segregację i recykling odpadów w najbliższym otoczeniu
przygotowanie relacji elektronicznej
§8
Formę i zakres prowadzonej segregacji w placówce oraz opis zorganizowanego działania
należy dostarczyć do 5 maja 2015 r. w postaci elektronicznej ( na płytce CD) osobiście lub
przesłać na adres organizatora :Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona
Ziemia, 41-922 Radzionków, ul. Wojciecha 15
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Przygotowana prezentacja o objętości do 50 MB , powinna zawierać działania placówki tylko
z czasu trwania IX edycji programu Moje Czyste Miasto( od 2.03-5.05. 2015 r)
Podczas podjętych działań uczestnicy Programu zobowiązują się do wykorzystania znaków
graficznych Programu Moje Czyste Miasto oraz Stowarzyszenia Zielona Ziemia
§9
Harmonogram edycji:
19 marca 2015 r.- spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej wraz ze spotkaniem
koordynatorów
5 maja 2015 r. – końcowy termin nadsyłania prac i spotkanie Akademii Edukacji
Ekologicznej
13 maj 2015 r. – wręczenie nagród
§10
Nagrody
Organizatorzy przewidują:
dyplomy i nagrody rzeczowe o wartości 500 zł dla najlepszych uczestników w czterech
kategoriach: najlepsze przedszkole, najlepsza szkoła podstawowa najlepsza szkoła
gimnazjalna, najlepsza szkoła ponadgimnazjalna (w tym inne placówki oświatowe)
certyfikaty dla wszystkich placówek i nauczycieli uczestniczących w Programie
§11
Najlepsi uczestnicy IX edycji otrzymują tytuł LIDERA SEGREGACJI ROKU 2015.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 maja 2015 roku podczas X Otwartej Konferencji
Ekologicznej w C.K. Karolinka
w Radzionkowie pl. Jana Pawła II 2
o godz. 9.00
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