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Głównym celem imprezy jest promocja edukacji ekologicznej poprzez praktyczne,
twórcze działanie i przeżywanie oraz integracja młodzieży gimnazjalnej.
Konkurencje będą odbywały się w dziesięcioosobowych zespołach.
1. Przewidziane są następujące konkurencje:
Ochrona powietrza – odnawialne źródła energii.
Każdy zespól przygotowuje:
- prezentację multimedialną na temat : „Odnawialne źródła energii”.

Konkurs wiedzy ekologicznej w zakresie podstawowym oraz umiejętność zastosowania
jej w praktyce (flora i fauna Polesia Zachodniego – ochrona przyrody).
Konkurs wiedzy pod hasłem „Ekologia własnego organizmu
– uzależnienia”.
Moda ekologiczna „na wesoło”. Jeden 10- minutowy pokaz
(od dwóch do dziesięciu osób).
Przy ocenie będzie brana pod uwagę:
- trafność komentarza ekologicznego,,
- pomysłowość
- umiejętność poruszania się na scenie w rytm muzyki,
- ogólne wrażenie artystyczne.
„Bieg ekologiczny”.
Drużyny muszą pokonać wyznaczoną na mapie trasę i wykonać zadania na
poszczególnych przystankach.
Kabaret o tematyce ekologicznej.
Oceniane będą:
• tematyka,
• gra aktorów,
• scenografia,
• ogólne wrażenie artystyczne,
• zaangażowanie drużyny.

Konkurencje sportowe, m.in.
• przeciąganie liny,
• tor przeszkód,
• rzut piłką lekarską,
• bieg w workach,
• dmuchanie balonu na czas, aż pęknie.
2. Zgłoszenia 10- osobowych zespołów z podaniem nazwisk i imion uczniów oraz opiekuna
należy nadsyłać na adres: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie, ul.
Szkolna 1 w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.
W przypadku zmian w składzie reprezentacji lub niejasności dotyczących regulaminu,
wyjaśnień będzie udzielał nauczyciel, pilotujący przygotowania – Joanna Kozak,
nr telefonu 82 5725777 lub 696 793 322
3. Do oceny poszczególnych konkurencji powołane będzie jury.
4. W wymienionych konkurencjach uczestnicy walczą o PUCHAR WÓJTA GMINY
WŁODAWA i 3 nagrody główne dla szkół oraz nagrody indywidualne dla uczniów.
Wszyscy otrzymują dyplomy i nagrody pocieszenia.
5. Każde gimnazjum na własny koszt dowozi zawodników na miejsce imprezy.
6. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 10 zł.
7. Uczestników obowiązują stroje sportowe – warunki biwakowe.
8. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają nocleg, gorący posiłek, napoje dla
wszystkich uczestników i opiekunów.

9. Prosimy o zabranie ze sobą śpiworów, koców, materacy
lub karimat ( nocleg w 10- osobowych namiotach).
10. Konkursy i konkurencje sportowe będą odbywały się w Okunince nad Jeziorem Białym
w Schronisku Młodzieżowym „Krokodyl” w dniach 11.06 – 12.06.2015 r. wg
ściśle rozpisanego harmonogramu, który otrzyma każda drużyna przed przystąpieniem
do rambitu.
W sprawach nie ujętych regulaminem ostateczne decyzje należą do organizatora imprezy.

Informacje dotyczące Rambitu Ekologicznego odnaleźć można na stronie
internetowej Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie
http://pg2.pl
e-mail: pg2wlodawa@op.pl

