FORMULARZ KONKURSOWY  “Nie znikaj. Konkurs o bioróżnorodności”

Pełna nazwa szkoły:




Dokładny adres:




Telefon:

Fax:


E-Mail:


Imię i nazwisko nauczyciela:





Tel.:

 Tel. komórkowy:


Fax:

E-Mail:


Imiona i nazwiska uczniów:




Liczba uczniów zaangażowanych w realizację zadań konkursowych:




Opis marszu ginących gatunków (maksymalnie 3 tys. znaków):
Opis powinien obejmować datę, miejsce i przebieg wydarzenia, ew. zaangażowanie dodatkowych osób (np. rodziców), elementy dodatkowe (scenki, transparenty, ulotki). 








Opis poszczególnych zdjęć z marszu oraz zdjęć/skanów mapy:
Co przedstawiają?









Prasówka marszu (część nieobowiązkowa):
Spis artykułów (w prasie tradycyjnej lub elektronicznej) oraz materiałów radiowych lub telewizyjnych. Oprócz tego należy załączyć skany lub kserokopie lub wydruki artykułów w prasie tradycyjnej lub elektronicznej oraz pliki audio i video lub linki do nich.









Oświadczam, że pracę konkursową p.t. „…” (zarówno tekst jak i zdjęcia) zespół składający się z uczniów:
 ……………….. (imiona i nazwiska) 
przygotował samodzielnie. Osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest oryginalny, nie zawiera zapożyczeń z innych dzieł, które mogłyby spowodować odpowiedzialność ODE Źródła, oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich. Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych autorów udokumentowane zostały w formie cytatów. Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronie internetowej konkursu i w publikacjach pokonkursowych. 



Oświadczam, że w okresie od … do … przeprowadziłem/-łam … warsztatów nt. bioróżnorodności dla uczniów na podstawie materiałów otrzymanych podczas szkolenia/ pobranych ze strony internetowej projektu „Nie znikaj”. 



data i podpis nauczyciela/opiekuna






data i podpis nauczyciela/opiekuna 





pieczątka szkoły


Przypominamy:
Praca konkursowa musi składać się z: 
wydrukowanego opisu marszu wg formularza dostępnego na stronie http://bioroznorodnosc.zrodla.org zawierającego nazwę i adres szkoły oraz dane autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i opiekuna) 
płyty CD lub DVD zawierającej: 
plik z opisem marszu w formacie RTF (o treści identycznej z wydrukiem) 
od 5 do 15 plików w formacie JPG zawierających fotografie z marszu (minimalny rozmiar zdjęć to 1200 pikseli przy dłuższym boku) 
oraz fotografie (maksymalnie 5 zdjęć) lub skany wykonanej mapy świata (minimalny rozmiar zdjęć to 1200 pikseli przy dłuższym boku) 
Płyta musi być podpisana nazwą lub skrótem nazwy szkoły. 
dodatkowo załączyć można prasówkę wydarzenia (skany lub kserokopie lub wydruki artykułów w prasie tradycyjnej lub elektronicznej, pliki audio i video lub linki do nich – z audycji radiowych i telewizyjnych) 


