
 
 

                                      
 
Siedziba Koła: 
62-200 Gniezno ,ul. Łubieńskiego 11  
Tel. 61 426 46 30, fax. 61 426 35 23  

 
REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH 

na wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu pt. 

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie”. 

                              
Polski Klub Ekologiczny - Koło w Gnieźnie  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 na wykonanie prezentacji lub filmu pt. „Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w moim powiecie”. Konkurs  adresowany  jest  do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego.  

 
I. Cel główny konkursu:  

Pozyskanie ciekawych projektów prezentacji i filmów celem wykorzystania ich w dalszych 
działaniach edukacyjnych prowadzonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
Upowszechnienie wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej wiedzy na temat korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.  

 
II. Cele szczegółowe: 
 Zainteresowanie uczestników i odbiorców konkursu tematyką odnawialnych źródłach 

energii.  
 Uświadomienie uczestnikom korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną                               

z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii. 
 Stworzenie przez uczniów reportaży, upowszechniających oraz promujących Odnawialne 

Źródła Energii. 
 Diagnoza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego.  
 Poznanie walorów przyrodniczych i ekologicznych powiatu gnieźnieńskiego. 
 Wskazanie na potrzebę ochrony klimatu.  
 Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz 

samodzielnego, kreatywnego myślenia.  



 

III. Założenia Konkursu. Wymagania  techniczne: 
 
1. Praca konkursowa może mieć formę  prezentacji multimedialnej, filmu, fotoreportażu, 

sprawozdania itp. W pracy powinny znaleźć się następujące elementy: 
 lokalizacja instalacji (miejscowość), 
 rodzaj wykorzystywanego źródła energii, 
 opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp. – bardzo ogólnie), 
 dokumentacja fotograficzna. 
 
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (maksymalnie do 30 

slajdów/ do 6 minut ) lub max 6 – minutowego filmu zawierających tekst, grafikę lub 
obraz zapisanych na płycie CD/CD – RW; DVD lub innym nośniku elektronicznym  
w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress 
(pakiet Open Office). 

3. Format zapisanych plików prezentacji musi umożliwiać  otwarcie jej bezpośrednio w w/w 
programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps, *.pptx, *.ppsx, *.odp.), a w przypadku filmu   
w formacie AVI, WMV, MPEG. 

4. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.  
5. Zapis prezentacji/filmu na płycie/innym nośniku powinien zawierać dane osobowe 

autora/autorów pracy (imię, nazwisko, szkoła/ uczelnia, e – mail, kontakt telefoniczny). 
6. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych.  
7. Płyta CD/CD – RW; DVD lub inny nośnik muszą zawierać we właściwym katalogu, oprócz 

prezentacji/ filmu, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, 
animacje, filmy itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

8. Prace mogą być przygotowane samodzielnie lub w grupie maksymalnie 2 – osobowej. 
9. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mogą zgłosić do Konkursu jedną pracę 

konkursową. Praca powinna być wykonana w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 
charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu oraz zawierać ciekawostki. 

10.  Uczestnicy konkursu w celu stworzenia prezentacji mogą użyć dowolnego, legalnie 
posiadanego programu przeznaczonego do tworzenia prezentacji multimedialnych. 

11.  Koperta z płytą oraz prezentacje muszą być czytelnie opisane i zawierać:  
 nazwę, adres, telefon i e – mail szkoły. 
 imię, nazwisko autora (kontakt telefoniczny, adres e – mail). 
 imię  i  nazwisko  opiekuna (kontakt telefoniczny).  

12.  Wszystkie prace ze szkoły umieszczamy w opisanej kopercie zbiorczej. Każda 
szkoła/uczelnia  dołącza również imienną listę uczestników konkursu. 

IV. Sposób i kryteria oceny prezentacji komputerowych:  

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.  
2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i będą 

wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych. 
3. Jury, oceniając  nadesłane  prezentacje  multimedialne/filmy, będzie brać pod uwagę: 
 wartość merytoryczną pracy (zgodność z tematem konkursu),  
 sposób  zaprezentowania tematu (trafność przekazu), 
 komentarz do prezentacji/filmu, 
 oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy, 
 stronę artystyczną pracy, techniczną jakość pracy. 

 



 

4. Komisja będzie najwyżej oceniała prace, które w sposób czytelny, ciekawy i oryginalny 
przedstawią temat przewodni, będą się charakteryzowały interesującymi przemyśleniami 
oraz będą przede wszystkim zawierały walory popularyzacyjne i promujące energię 
odnawialną.  

5. Dodatkowo będą oceniane: estetyka i efekt wizualny, szata graficzna, przejrzystość,  
techniczna poprawność wykonania.  

6. Prace w całości ściągnięte z Internetu zostaną zdyskwalifikowane.  
7. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.   
8. Ilość  prac zgłoszonych z każdej szkoły/uczelni wynosi maksymalnie 10.  
9. Jury  zastrzega sobie możliwość  sprawdzenia  autorstwa  prac.  
10. Prezentacje mogą zawierać muzykę, wykresy, rysunki, grafikę, zdjęcia w formacie JPG, 

animacje, dźwięki oraz dodatkowe efekty. 
11. Na końcu prezentacji/filmu powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów 

źródłowych  wykorzystanych  przy  tworzeniu  prezentacji, łącznie ze stronami www.). 

V. Czas trwania i przebieg konkursu: 

 Konkurs rozpocznie się 6 marca 2017 r. i trwać będzie do 14 kwietnia 2017 r. 
 Nieprzekraczalny termin oddania prezentacji do 14 kwietnia 2017 r.  
 Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 kwietnia 

2017 r. podczas XXII Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych organizowanych            
z okazji Światowego Dnia Ziemi. 

 Prace konkursowe należy przysłać lub przynieść do  Sekretariatu Szkoły Podstawowej   
Nr 5 w Gnieźnie  za potwierdzeniem odbioru oraz z dopiskiem: KONKURS 
multimedialny PKE.   

 Należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18 roku 
życia na udział w konkursie (załącznik nr 1). 

 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Prace nadesłane po terminie nie będą 
oceniane. 

 Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację oraz 
podanie danych osobowych autorów.  

 Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia prac na swoich stronach  internetowych,  
w lokalnych  mediach oraz materiałach promocyjnych.   

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do pracy, akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje 
materiałów z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 

 Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
 Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy za wyróżnienia.  

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

 Organizator  konkursu  nie  zwraca  nadesłanych  prac. Organizator zastrzega sobie prawo 

do przerwania lub odwołania konkursu. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Najciekawsze prace będą nagrodzone 

dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Urzędem Miejskim  
w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno 

 
 



 
Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia, 

które nie ukończyło 18 roku życia, 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 

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie”. 

 (prezentacja multimedialna/ film  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/uczelni) 

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) 

 
 


