OGÓLNOPOLSKI KONKURS
EKOLOGICZNY
„Ekologiczna Podróż”
§1
Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława
Szafera w Płocku przy współudziale Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami
w Płocku.
§2
Sponsorzy
1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Drogowego w Płocku
3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
§3
Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-14 lat.
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
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§4
Cele konkursu
Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
Zaspokajanie potrzeb uczniów w nabywaniu, pogłębianiu i wykorzystywaniu wiedzy
przyrodniczej podczas wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów.
Aktywizowanie do podejmowania działań w celu poszerzania wiedzy, rozwijania
zainteresowań.
Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
Kształtowanie świadomości, wrażliwości ekologicznej oraz zrozumienie
współzależności człowieka i środowiska.
Promowanie akcji ekologicznych.
Rozwijanie uzdolnień uczniów oraz kreatywności.

§5
Postanowienia ogólne
1. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnik oraz jego opiekun prawny potwierdzają, że
wyrażają zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie.

2. Wysyłając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że jest autorem zgłaszanej pracy.
3. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik oraz jego prawny opiekun wyrażają
zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika na listach rankingowych.
4. Zgłaszając pracę, uczestnik oraz jego prawny opiekun wyrażają zgodę na publikację
pracy w Internecie, celem której będzie upowszechnianie wyników konkursu.
5. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły
http://sp14plock.edu.pl w zakładce „Konkurs” oraz na stronie Przedsiębiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Płocku http://pgoplock.pl.
§6
Zasady zgłaszania udziału w konkursie
1. Szkoła/ przedszkole zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia do
Organizatora konkursu na adres e-mail: konkurs_ekologiczny@sp14plock.edu.pl
(nazwa szkoły, adres, ilość uczniów biorących udział w konkursie z podziałem na
kategorię wiekową).
2. Zgłoszenia należy kierować do dnia 15 kwietnia 2022r.
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§7
Termin i adres nadsyłania prac
Prace należy przesłać do organizatora do dnia 15 maja 2022 roku. Prace nadesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac podczas transportu.
Koszty wysyłki ponoszą uczestnicy konkursu.
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom i pozostają własnością Organizatora.
Adres pod który należy nadsyłać prace:
Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera
Aleja Stanisława Jachowicza 20
09 - 402 Płock
(z dopiskiem: Konkurs Ekologiczny)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
konkurs_ekologiczny@sp14plock.edu.pl

§8
Warunki uczestnictwa
1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria wiekowa: 6 – 8 lat,
b) II kategoria wiekowa: 9 – 11 lat,
c) III kategoria wiekowa: 12 – 14 lat.
2. Tematyka prac musi nawiązywać do tytułu konkursu.
3. Tematyka dla poszczególnych kategorii wiekowych:
a) I kategoria wiekowa (6-8 lat):
- „Ekologiczna Podróż z aparatem w ręce”
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Twoim zadaniem jest pokazanie piękna otaczającego Cię środowiska oraz zagrożeń,
które niesie cywilizacja. Wykonaj album opowiadający o tym. Możesz wykorzystać do
tego ilustracje/ obrazki wykonane przez Ciebie (dopuszczalne techniki wykonanych
prac: farby, kredki, mazaki, ołówek, pastele, węgiel, wyklejanka, wydzieranka) lub
zdjęcia.
Format albumu: A4.
Maksymalna ilość stron albumu: 8 (z okładką).
b) II kategoria wiekowa (9 – 11 lat):
- „Ekologiczna Podróż z aparatem w ręce”
Twoim zadaniem jest pokazanie piękna otaczającego Cię środowiska oraz zagrożeń,
które niesie cywilizacja. Wykonaj album opowiadający o tym. Możesz wykorzystać do
tego rysunki wykonane przez Ciebie (w dowolnej technice) lub zdjęcia. Opisz każde
zdjęcia lub rysunek, tworząc krótką historię podróżniczą.
Format albumu: A4.
Maksymalna ilość stron albumu: 8 (z okładką).
c) III kategoria wiekowa (12 – 14 lat):
- „Ekologiczna Podróż”
Twoim zadaniem jest pokazanie piękna otaczającego Cię środowiska oraz zagrożeń,
które niesie cywilizacja. Przygotuj krótki film opowiadający o tym.
Możliwy format: MOV, MP4, WMV, AVI.
Długość filmu nie może przekraczać 5 minut.
Nagranie (lub link do filmu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
konkurs_ekologiczny@sp14plock.edu.pl .
Do każdej pracy należy dołączyć:
- oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie podpisane przez rodzica lub
prawnego opiekuna – załącznik nr 1,
- metryczkę (opis DRUKOWANYMI literami) – załącznik nr 2.
- w przypadku przesłania prac drogą elektroniczną, należy dołączyć skan powyższych
załaczników.
Kryteria oceny prac:
- zgodność treści wykonanej pracy z tematem i regulaminem konkursu,
- samodzielność wykonania,
- walory i estetyka pracy,
- kreatywność.
Komisja konkursowa, powołana przez Organizatorów, dokona oceny prac i wyłoni
laureatów konkursu do dnia 30 maja 2022 roku.
Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna i ostateczna.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 2 czerwca 2022r. na stronach
www organizatorów: http://sp14plock.edu.pl, http://pgoplock.pl.

§9
Nagrody
1. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych,
w opinii komisji konkursowej, prac.

2. Organizatorzy konkursu planują również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych,
które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.
3. Autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie
WSZYSTKICH UCZNIÓW
oraz życzymy UDANEJ ZABAWY 

