Konkurs ekologiczno-przyrodniczy
W trosce o środowisko naturalne EDI ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także propagowanie obchodów
związanych z Dniem Ziemi.
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony 22 kwietnia 2022 r.
w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach.
Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: poziom 1 dla edukacji
wczesnoszkolnej (kl. I-III), poziom 2 dla klas IV-VI szkoły podstawowej, poziom 3 dla klas VII-VIII
szkoły podstawowej. Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania
czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Testy
konkursowe dla edukacji wczesnoszkolnej będą zawierały pytania z przyrody z podstawowymi
elementami ekologii. Testy konkursowe dla szkoły podstawowej (kl. IV-VIII) będą zawierały
pytania z ekologii i ochrony środowiska.
Aby wziąć udział w konkursie ekologiczno-przyrodniczym należy zgłosić uczestników
najpóźniej do 28 marca 2022 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.edi.edu.pl/ekologia,
przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-86-70,
wysłać wypełnioną kartę faksem na numer 22 509-86-71,
wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ogólnopolskie Konkursy
Przedmiotowe EDI, ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa.
Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca wpisowe w wysokości 12 zł.
Szkolny koordynator wpłaca z zebranych pieniędzy na konto EDIEGO:
11,50 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników,
11,00 zł - od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną
uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Dyplomy i nagrody zostaną
rozdane na podstawie rankingów przygotowanych oddzielnie dla wszystkich trzech grup
wiekowych. Ponadto szkolny koordynator konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie
informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu ekologiczno-przyrodniczego.
Materiały konieczne do przeprowadzenia konkursu zostaną przesłane na adres szkoły do
dnia 20 kwietnia 2022 r.

Szczegóły na www.edi.edu.pl/ekologia
oraz pod numerem telefonu 22 509-86-70.

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D; 04-740 Warszawa
tel. 22 509-86-70 / fax. 22 509-86-71
e-mail: edi@edi.edu.pl

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Nazwa i numer szkoły:
NIP(niezbędny do otrzymania faktury):

...........................................................................

........................................

Miejscowość:

........................................................................................................................

Ulica:

........................................................................................................................

Kod pocztowy:

Poczta:

...... - .............

............................................................................................

Telefon wraz z kierunkowym:

e-mail:

.............................................

......................................................................

Imiona i nazwiska nauczycieli - szkolnych koordynatorów:

........................................................................................................................

Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu:
(min. 5 osób ze szkoły)

kl. I-III SP

Poziom 1

..........

kl. IV-VI SP

Poziom 2

..........

kl. VII-VIII SP

Poziom 3 .........
..........

Oświadczam, że najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2022 r. odeślę listem poleconym karty odpowiedzi i dokonam
wpłaty na konto Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych EDI
za faktyczną liczbę startujących w konkursie.

...............................................
Podpis koordynatora

