
 
 

 

 
 
 
 
 
Siedziba Koła:  
62-200 Gniezno ,ul. Łubieńskiego 11  
Tel. 61 426 4630, fax.61 426 3523  

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

”Słońce, wiatr i woda – odnawialna energia alternatywą dla smogu” 
dla uczniów szkół podstawowych ( klasy IV -VI ) 

 
Polski Klub Ekologiczny - Koło w Gnieźnie w organizuje z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ziemi XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, które 

odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11. W tym 

roku świętować będziemy 21 kwietnia o godz. 10 30.   

Z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczny na wykonanie plakatu - adresowany 

do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego. 

                              

Cele konkursu: 

 Poznanie odnawialnych źródeł energii.  
 Zwrócenie uwagi uczestników na rolę jaką powinna odgrywać energia oparta na 

odnawialnych źródłach.  
 Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu 

ucznia.  

 Poznanie walorów przyrodniczych i ekologicznych powiatu gnieźnieńskiego. 
 Wskazanie na potrzebę ochrony klimatu.  
 Kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności  dzieci i młodzieży. 

Założenia Konkursu. Wymagania  techniczne: 

1. Na  konkurs uczniowie  dostarczają  prace  wykonane  samodzielnie. Każdy  
uczestnik  może  zgłosić  tylko  jedną  pracę. Prace  nie  mogą  być  wcześniej  
publikowane  i  nagradzane.  

 

2. Ilość  prac  plastycznych  zgłoszonych   z   każdej   szkoły  wynosi  
maksymalnie  5.  

3. Format  prac  A – 4. Technika  wykonanych  prac: kredki, ołówek, farby, tusze, 
pastele. Prace  przestrzenne  nie  będą  przyjmowane.  

 



4.  Z tyłu pracy powinna  zostać  naklejona  kartka  z  danymi autora  ( imię,   
nazwisko, klasa, szkoła, telefon rodzica lub nauczyciela – opiekuna  pracy). 
Wszystkie  prace  ze  szkoły   umieszczamy   w  opakowaniu  zbiorczym, na  
którym  nanosimy: dane  szkoły, dane  opiekuna  etapu  szkolnego                             
( z  osobistym  kontaktem  telefonicznym).    

Każda  szkoła  dołącza  również  imienną  listę  uczestników  konkursu    oraz  
zgody  na  udział  w  konkursie. 

      Czas trwania konkursu: 

      Prace konkursowe należy składać do dnia 14.04.2017r. w Sekretariacie Szkoły 

     Podstawowej nr 5 w Gnieźnie  ul. Chrobrego 12  lub przesyłać na jej adres,  za   

     potwierdzeniem odbioru. 

Ogłoszenie wyników Konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej nastąpi 21 

kwietnia 2017 r. o godzinie 10.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy 

ulicy Łubieńskiego 11 podczas XXII Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych 

organizowanych  z okazji Światowego Dnia Ziemi. 

Ocena prac konkursowych: 

1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, która zostanie wyłoniona spośród  
plastyków  oraz  członków PKE. 

2. Komisja  oceniać  będzie  pomysłowość, nowatorstwo w podejściu do tematu, 
technikę, zwięzłe  ujęcie  tematu, estetykę wykonania, wartość merytoryczną pracy, 
oryginalność, wkład pracy itp.   

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Każdej zgłoszonej 

Pracy zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji 
Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów 
zwycięskiej Pracy.  

5. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie 
podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.  

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
7. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród (I lub II lub III 

miejsca) w przypadku niewystarczającego poziomu merytorycznego nadesłanych 
prac.  

8. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje Prace, jednoznacznie wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
Konkursu.  

9. Zgłoszona Praca staje się własnością Organizatora. 
10. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. 

opublikowane na portalu internetowym,  w mediach informujących o konkursie oraz 
mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Najciekawsze prace będą 
nagrodzone dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Urzędem 

Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno 



                                                                                                                                Zał.  

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w 
konkursie 

 
                                                                                                   ……………………… 
                                                                                                  (miejscowość, data) 

 
 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy 
............................................................................................................................................  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie PKE – Koła w Gnieźnie 

„Słońce, wiatr i woda – odnawialna energia alternatywa dla smogu” 
na zasadach określonych w regulaminie konkursu). 
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 
twórczości  
............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
............................................................................................................................................. 

(klasa i nazwa szkoły) 
 
i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz 
że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą 
ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.   
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:  
 
............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 
Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje prac konkursowych.  
 
 

…………………………………………………………………………… 
(podpis przedstawiciela ustawowego) 

 


