
     
 

 
K O M U N I K A T  

 
dotyczący warunków udziału w Ogólnopolskim  Konkursie zatytułowanym: 

 
„ENERGIA ODNAWIALNA WOKÓŁ NAS”. 

  
 

 
Szanowni Państwo, 
 

Mając na uwadze podniesienie wiedzy w zakresie możliwości pozyskiwania i wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej oraz stosowanych w Polsce technik i technologii, w okresie  od 1 października 2012 do 31 stycznia 
2013 roku realizowany jest konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowany przez 
lokalne grupy działania (oś 4   PROW  2007 -2013 Leader).  

 
W celu wyłonienia  drużyny reprezentującej  LGD „RW” w finale, przeprowadzone zostaną w październiku 

tego  roku eliminacje okręgowe. Do udziału  zapraszamy    pięcioosobowe drużyny  tworzone przez uczniów w 
wieku od 12 do 14 lat( niekoniecznie z tej samej szkoły).  Zgłoszenia może dokonać szkoła położona na obszarze 
działania, patron/sponsor drużyny, rodzice  lub ich stowarzyszenie oraz inne podmioty prawne działające na 
obszarze LGD. 

 

Termin zgłoszeń upływa   5 października 2012 roku o godzinie 15.00. Należy je przesyłać, na załączonej karcie  
faksem, pocztą  lub elektronicznie (scan).  W terminie do 19 października należy dostarczyć do biura LGD 
„Równiny Wołomińskiej” przygotowaną  przez cały zespół pracę (forma dowolna) zgodną z tytułem konkursu 
(opracowanie pisemne, prezentacje  komputerowe, szkice, rysunki, makiety urządzeń, wiersze, piosenki ….).  
Nadesłane utwory  będą  przedmiotem oceny (maksymalna  do uzyskania liczba punktów  - 50). 

 
W dniu 26 października o godzinie 14.00 zostanie przeprowadzony, równocześnie wśród wszystkich 

uczestników zawodów, test  zawierający 50 pytań (maksymalna liczba punktów  do uzyskania - 50). Suma 
punktów za pracę zespołową oraz punktów uzyskanych przez każdego  z członków drużyny zadecyduje                         
o ostatecznym miejscu zespołu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez drużynę wynosi 
łącznie  300.  

  
Pierwsza, druga i  trzecia  w kolejności  drużyna wyróżnione zostaną cennymi nagrodami. Wręczone zostaną 

również nagrody indywidualne, dla uczestników,  którzy otrzymają  najwyższą kolejno liczbę punktów  z testu. 
 
Wykaz zagadnień, problemów  i materiałów przygotowujących do udziału w teście zostanie opublikowany na 

stronie internetowej  www.opus-solis.pl  1 października 2012 roku.  Na stronie dostępne będą również Regulamin               
i zasady udziału w zawodach. 

 
 
 
 

                           
 
  

Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej   w ramach osi 4-LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 

 
 

http://www.opus-solis.pl/

