
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
DLA WSZYSTKICH KLAS GIMNAZJUM NR 3 W PABIANICACH 

 

organizowanego w ramach SPOPA, pod hasłem: 

 „Połącz przyjemne z pożytecznym” 

 
 
CELE KONKURSU 
 
1. Zwiększenie poziomu odzysku puszek po napojach w szkole i okolicy. 

2. Propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w 

którym żyje dana społeczność (uczniowie, nauczyciele, rodzice). 

3. Propagowanie segregacji i odzysku aluminiowych puszek wśród uczniów poprzez 

wykorzystanie elementu rywalizacji. 

4. Poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Zespół koordynujący SPOPA. 

 
UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas naszego gimnazjum.  
Zgłoszone klasy wybierają spośród siebie koordynatora, który będzie 
odpowiedzialny za zbiórkę aluminiowych puszek w swojej klasie (ewentualne ich 
zgniecenie) i przyniesienie do organizatora, do sali 31 lub 04.  

Klasy mogą zgłosić swój udział przez cały okres trwania konkursu. 

 

Co ze mną teraz będzie? 



PRZEDMIOT KONKURSU 

Zadaniem konkursowym jest zebranie jak największej ilości zgniecionych puszek po 
napojach przez zgłoszone do konkursu klasy i przekazanie ich do organizatora 
konkursu, do sali 31 lub 04. 
Organizator odbiera zgniecione puszki, liczy je i waży, a wyniki zapisuje w tabeli.  
 
Zebrane puszki trafią do punktu skupu złomu, gdzie są sortowane, zgniatane i w 
postaci sprasowanych kostek wędrują do huty, gdzie przetapia się je na aluminium. 
 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwać będzie od 02.03.2009 r. do 30.04.2009 r. 

NAGRODY 

1. Miejsce – pakiet nie pytania z 3 przedmiotów przez tydzień; cząstkowe oceny 
wzorowe z zachowania. 

 
2. Miejsce – pakiet nie pytania z 2 przedmiotów przez tydzień; cząstkowe oceny 

wzorowe z zachowania. 
 
3. Miejsce – pakiet nie pytania z 1 przedmiotu przez tydzień; cząstkowe oceny 

wzorowe z zachowania. 
 
Wyróżnienie – słodycze, cząstkowe oceny wzorowe z zachowania. 

Wszystkie klasy zgłoszone do konkursu otrzymają dyplomy. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

O ilości zebranych Alu-puszek uczniowie informowani będą jeden raz w miesiącu 
przez  informację umieszczoną na tablicy przy sali 31. 

Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną  na początku maja 2009 r. 
 
 
 
 
 
Pabianice, dnia 02.03.2009 r.                                       ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Zespół prowadzący program 

 


