
KONKURSY 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Konkurs dla nauczycieli bibliotekarzy "Warto wiedzieć, warto zobaczyć" 

Zachęcamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. I edycja Konkursu 

przeprowadzona zostanie pod hasłem  

„Powstanie Wielkopolskie  

w mojej okolicy”. 

Prace konkursowe należy złożyć/przesłać w terminie do 20 października 2017 r.  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego ( www.umww.pl ) 

 

 

Konkurs "Bądź EKO, działaj EKO!" 

Informujemy o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

Konkursie „Bądź EKO, działaj EKO!”. I edycja Konkursu przeprowadzona zostanie 

pod hasłem „Walka ze smogiem”. 

Prace konkursowe należy złożyć/przesłać w terminie do 20 października 2017 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. ( www.umww.pl ) 

 

 

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, 

archeologicznej i przyrodniczej” 

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Departament Edukacji  

i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

„Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej,  

archeologicznej i przyrodniczej”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia wraz z pracą 

konkursową w terminie do 15 lutego 2018 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. (www.umww.pl )  
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Konkurs poetycki „Barwy poezji – barwy życia” 

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Konina 

oraz powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału  

w VII edycji konkursu poetyckiego „Barwy poezji – barwy życia”. 

Termin nadsyłania prac konkursowych do 30 marca 2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień/maj 2018 r. 

 

 

„Bądź EKO, działaj EKO!” – II edycja! 

Informujemy o organizowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego II edycji 

konkursu „Bądź EKO, działaj EKO!”. Jego temat brzmi: Walka ze smogiem. 

Chrońmy nasze zdrowie.  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów z terenu Wielkopolski. 

Prace konkursowe należy złożyć/przesłać w terminie do 15 kwietnia 2018 r.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl ). 
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