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ZAŁĄCZNIK I 

Do Regulaminu Konkursu pt. „Wodny Świat Wałbrzycha” 

 
Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu Konkursu pt. „Wodny Świat 

Wałbrzycha” i określa przebieg poszczególnych etapów Konkursu w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

 

Wyróżnione zostało 5 kategorii: 

1. Przedszkola (w tym klasy „0” oraz przedszkola przy Zespołach Szkolno-

Przedszkolnych) 

2. Klasy I – III Szkół Podstawowych 

3. Klasy IV-VI Szkół Podstawowych 

4. Gimnazja 

5. Szkoły Średnie 

 

W każdej kategorii i w każdym etapie przyznawane są nagrody indywidualne lub 

grupowe oraz punkty dla placówek, które zostaną zsumowane i na ich podstawie zostanie 

wyłoniona placówka, która otrzyma tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2015 roku. 

 

 

 

ETAP I – WIEDZA 
 

 W pierwszym etapie Konkursu zostanie sprawdzona wiedza uczniów nt. ekologii oraz 

znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Obowiązujący zakres tematyczny  

i materiały edukacyjne zostaną przekazane placówkom za pomocą poczty 

elektronicznej. 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO ETAPU WIEDZA – 4.03.2015 r. 

 

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik II), 

który należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@wpwik.pl bądź 

pocztą na adres: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Dział 

Handlu i Marketingu, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych - z dopiskiem „Wodny Świat 

Wałbrzycha”. 
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PRZEDSZKOLA., KLASY „0” - QUIZ 

 

We wszystkich przedszkolach, także tych należących do Zespołów Szkolno-

Przedszkolnych oraz klasach „0” zgłoszonych do udziału w etapie WIEDZA, pracownik 

WPWiK przeprowadzi QUIZ obrazkowy. Dzieci będą miały za zadanie zakolorować jedną 

właściwą odpowiedź w każdym pytaniu przeczytanym przez prowadzącego. Oceniana będzie 

poprawność odpowiedzi oraz estetyka wykonania.  

 

 

TERMIN 

 

Zostanie ustalony indywidualnie z poszczególnymi placówkami – 

między 9. a 18. marca 2015 roku. 

 

ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

 

Minimalna ilość uczestników – 5 osób. Bez górnego limitu. 

 

PUNKTACJA 

 

Punkty uzyskane przez dzieci zostaną zsumowane i podzielone 

przez ilość osób biorących udział. Przedszkole, które uzyska 

najwyższą średnią punktów uzyska I miejsce (50 pkt w ogólnej 

klasyfikacji). Zostaną przyznane także II (40 pkt.) oraz III miejsce 

(30 pkt.). Za udział każde przedszkole otrzyma 5 pkt. 

 

NAGRODY 

 

Upominki otrzymają wszystkie dzieci, które poprawnie rozwiążą 

test. 

 

WYNIKI 

 

Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca 2015 r. podczas obchodów 

Światowego Dnia Wody. Organizator poinformuje o godzinie 

oraz miejscu obchodów. Nagrody będzie można odebrać 

bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

 

Uwaga: W przypadku zespołów Szkolno-Przedszkolnych należy osobno zgłosić 

Szkołę Podstawową i osobno Przedszkole. W rankingu punkty będą liczone osobno dla 

Przedszkoli przy ZSP oraz szkół podstawowych. 

 

 

.KLASY I – III – WODNY POJEDYNEK 

 

Uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału  

w Wodnym Pojedynku, który będzie miał charakter teleturnieju sprawdzającego wiedzę 

uczestników. Wodny Pojedynek zostanie przeprowadzony we wskazanym przez Organizatora 

miejscu i czasie.  
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TERMIN 

 

12. marca 2015, godz. 10:00 

 

MIEJSCE 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w 

Wałbrzychu, ul. M. Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych  

 

ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

 

Każda szkoła może być reprezentowana przez trzyosobową 

drużynę (dzieci z klas I - III) 

 

PUNKTACJA 

 

Drużyna, która zwycięży, uzyskuje I miejsce (25 pkt. w ogólnej 

klasyfikacji). Zostanie przyznane także II oraz III miejsce 

(kolejno 20 pkt. i 15 pkt. w ogólnej klasyfikacji). Pozostałe 

drużyny otrzymają 5 pkt za udział (przy czym każda placówka 

może otrzymać max. 5 pkt za udział). 

 

NAGRODY 

 

Nagrodzeni zostaną członkowie trzyosobowych drużyn, które 

zajmą I, II oraz III miejsce 

 

WYNIKI 

 

Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca podczas obchodów 

Światowego Dnia Wody. Organizator poinformuje o godzinie 

oraz miejscu obchodów. Nagrody będzie można odebrać 

bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

 

 

 

KLASY IV – VI – WODNY POJEDYNEK 

 

Uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału  

w Wodnym Pojedynku, który będzie miał charakter teleturnieju sprawdzającego wiedzę 

uczestników. Wodny Pojedynek zostanie przeprowadzony we wskazanym przez Organizatora 

miejscu i czasie.  

 

 

TERMIN 

 

12. marca 2015 r., godz. 12:00 

 

MIEJSCE 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w 

Wałbrzychu, ul. M. Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych 

 

ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

 

Każda szkoła może być reprezentowana przez trzyosobową 

drużynę (dzieci z klas IV - VI). 
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PUNKTACJA 

 

Drużyna, która zwycięży, uzyskuje I miejsce (25 pkt. w ogólnej 

klasyfikacji). Zostanie przyznane także II oraz III miejsce 

(kolejno 20 pkt. i 15 pkt. w ogólnej klasyfikacji). Pozostałe 

drużyny otrzymają 5 pkt za udział (przy czym każda placówka 

może otrzymać max. 5 pkt za udział). 

 

NAGRODY 

 

Nagrodzeni zostaną członkowie trzyosobowych drużyn, które 

zajmą I, II oraz III miejsce 

 

WYNIKI 

 

Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca podczas obchodów 

Światowego Dnia Wody. Organizator poinformuje o godzinie 

oraz miejscu obchodów. Nagrody będzie można odebrać 

bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

 

 

GIMNAZJUM – GIMNAZJADA 

 

Uczniów gimnazjum zapraszamy do wzięcia udziału w teście wiedzy o wodzie – 

Gimnazjadzie. Gimnazjada zostanie przeprowadzona we wskazanym przez Organizatora 

miejscu i czasie. Każda szkoła może być reprezentowana przez trzech uczniów. 

 

 

TERMIN 

 

10.03.2015 r., godz. 10:00 

 

MIEJSCE 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w 

Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 12, 58-300 Wałbrzych 

 

ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

 

Każda szkoła może być reprezentowana przez trzech uczniów. 

 

 

PUNKTACJA 

 

Uczeń, który zajmie I miejsce, uzyskuje dla szkoły 50 pkt. 

Laureat II  miejsca otrzyma dla szkoły 40 pkt, a laureat III 

miejsca 30 pkt. Każda reprezentowana placówka otrzyma 5 pkt. 

za udział. 

 

NAGRODY 

 

Nagrodzeni zostaną laureaci I, II i III miejsca. 

 

WYNIKI 

 

Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca podczas obchodów 

Światowego Dnia Wody. Organizator poinformuje o godzinie 

oraz miejscu obchodów. Nagrody będzie można odebrać 

bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 
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SZKOŁY ŚREDNIE – OLIMPIADA 

 

 Uczniów liceów, techników oraz szkół zawodowych zapraszamy do wzięcia 

udziału w Olimpiadzie. Olimpiada zostanie przeprowadzona we wskazanym przez 

Organizatora miejscu i czasie. Każda szkoła może być reprezentowana przez trzech uczniów. 

 

 

TERMIN 

 

13.03.2015 r., godz. 10:00 

 

MIEJSCE 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w 

Wałbrzychu, ul. Jordana 4, 58-305 Wałbrzych 

 

ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

 

Każda szkoła może być reprezentowana przez trzech uczniów. 

 

 

PUNKTACJA 

 

Uczeń, który zajmie I miejsce, uzyskuje dla szkoły 50 pkt. 

Laureat II  miejsca otrzyma dla szkoły 40 pkt, a laureat III 

miejsca 30 pkt. Każda reprezentowana placówka otrzyma 5 pkt. 

za udział. 

 

NAGRODY 

 

Nagrodzeni zostaną laureaci I, II i III miejsca. 

 

WYNIKI 

 

Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca podczas obchodów 

Światowego Dnia Wody. Organizator poinformuje o godzinie 

oraz miejscu obchodów. Nagrody będzie można odebrać 

bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

 

 

 

 Etap WIEDZA jest punktowany zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu. Punkty 

uzyskane w pierwszym etapie są wliczane do ogólnej klasyfikacji punktowej ze wszystkich 

trzech etapów. 
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ETAP II – KREATYWNOŚĆ 
 

 

 II etap Konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha” ma za zadanie pobudzić kreatywność 

dzieci i młodzieży oraz zwrócić ich uwagę na bezcenny skarb, jakim jest woda. Jest ona 

powszechnie obecna w życiu człowieka – wykorzystuje się ją do higieny, gotowania, picia 

(według stale przeprowadzanych badań i monitów, w Wałbrzychu można spożywać wodę 

bezpośrednio z kranu) i wielu innych czynności.  

 

 Zadaniem konkursowym w II etapie we wszystkich kategoriach jest stworzenie pracy 

plastycznej w dowolnej formie, która będzie obrazować hasło: WODA WOKÓŁ NAS. Może 

być to rysunek, fotografia, kolaż, film, rzeźba, wiersz, opowiadanie, grafika, makieta, 

piosenka nagrana na płycie CD, patchwork, ceramika, techniki mieszane itd. Warunkiem 

zakwalifikowania pracy do Konkursu jest jej trwałość oraz format (nie może przekraczać 

wymiarów 1m x 1m lub 5 min długości w przypadku filmu lub nagrania), a także właściwe 

opisanie pracy. 

 

 Komisja Konkursowa będzie oceniać prace według następujących kryteriów: 

 

- Trafność w przedstawieniu tematu 

- Oryginalność wykonania/kreatywność/pomysłowość 

- Estetyka wykonania/walory artystyczne 

- Zaangażowanie/trudność wykonania 

- Samodzielność 

 

Prace należy wykonać indywidualnie. Z każdej szkoły może wpłynąć dowolna ilość 

prac. Spośród wszystkich dostarczonych dzieł w każdej kategorii Komisja Konkursowa 

wyłoni I, II i III miejsce oraz maksymalnie 5 wyróżnień. Punktacja jest zgodna z zapisem  

w Regulaminie. 

 

Prace należy dostarczyć między 23.03.2015 r. a 24.04.2015 r. do siedziby 

Wodociągów lub przesłać drogą pocztową na adres: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Dział Handlu i Marketingu, Al. Wyzwolenia 39,  

58-300 Wałbrzych - z dopiskiem „Wodny Świat Wałbrzycha”. Każde dzieło należy opisać na 

odwrocie pracy imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły/przedszkola i klasą oraz dołączyć  

do niego uzupełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik II). 

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.woda.walbrzych.pl oraz 

www.wpwik.pl 15 maja 2015 roku. Nagrody za I, II i III miejsca oraz za wyróżnienia 

zostaną rozdane podczas Finału. 
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ETAP III – TALENT + FINAŁ 
 

Etap III Konkursu pt. „Wodny Świat Wałbrzycha”, który będzie połączony  

z uroczystym Finałem całego Konkursu, będzie miał formę wydarzenia – przeglądu talentów.  

Każda z placówek oświatowych będzie mogła być reprezentowana przez jedną grupę 

składającą się minimalnie z jednej, a maksymalnie z ośmiu osób. Przegląd będzie 

rozstrzygany w poszczególnych grupach (Przedszkola, Klasy I - III, Klasy IV - VI, Gimnazja, 

Szkoły Średnie). 

 

 

TERMIN: 12 czerwca 2015, godz. 10:00 

MIEJSCE: Aqua Zdrój Centrum Aktywnego Wypoczynku 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz lokalizacji  

Grupy biorące udział w przeglądzie mają za zadanie przedstawić za pomocą formy 

artystycznej (taniec, gra na instrumencie, śpiew, teatr, pantomima etc.) jeden z dwóch 

poniższych tematów (wybór dowolny): 

- Dobra woda z kranu (temat przewodni Konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha”) 

- Woda dla życia (Hasło kończącej się w 2015 roku Międzynarodowej Dekady 

organizowanej przez ONZ) 

 

Warunkiem uczestnictwa w III etapie Konkursu jest poprawne wypełnienie karty 

zgłoszeniowej (Załącznik II) oraz dostarczenie jej do Organizatora nie później, niż  

do 3. czerwca 2015 roku. W karcie należy określić zapotrzebowanie techniczne (ilość 

mikrofonów itd.) oraz w przypadku odtwarzania nagrania audio, należy dostarczyć opisany 

imieniem i nazwiskiem pendrive z utworem nagranym w formacie mp3, umieszczonym  

w folderze „konkurs”. 

 

Maksymalny czas występu jednej grupy nie może przekroczyć 5 minut.  

I, II oraz III miejsce w każdej kategorii przyzna Jury.  

 

Podczas Finału zostaną rozdane nagrody za II oraz III etap Konkursu, a także zostanie 

wyłoniona szkoła, która otrzyma tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2015 roku.  

 

 

Szczegółowy plan wydarzenia Organizator dostarczy po otrzymaniu zgłoszeń od 

wszystkich uczestników. 
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WODNY ŚWIAT WAŁBRZYCHA 

 
 

 
 

I WIEDZA 

 

II KREATYWNOŚĆ III TALENT 

 

PRZEDSZKOLE 

 

QUIZ  
PRACA  

– forma dowolna 

(rysunek, fotografia, kolaż, 

film, rzeźba, wiersz, 

opowiadanie, grafika, 

makieta, piosenka nagrana 

na płycie CD, ceramika, 

techniki mieszane itd.) 

 

 

TEMAT:  

Woda wokół nas 

 

EVENT – WODNY 

ŚWIAT 

WAŁBRZYCHA 

Aqua Zdrój Centrum 

Aktywnego Wypoczynku 

(przegląd talentów – 

taniec, śpiew, teatr, 

pantomima) 

 

 

TEMATY: 

- Dobra woda z kranu 

- Woda dla życia 

 

 

KLASY 1 - 3 

 

 

WODNY POJEDYNEK 

 

 

KLASY 4 - 6 

 

 

WODNY POJEDYNEK 

 

 

GIMNAZJUM 

 

GIMNAZJADA 

 

SZKOŁY ŚREDNIE 

 

OLIMPIADA 

 

 

 


