
 

 

 

 

 

Polski Klub Ekologiczny  Okręg Wielkopolski 

Koło w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11  62-200 Gniezno 

 

Konkurs  WODA TO SKARB   

Z okazji Światowego  Dnia Wody obchodzonego dnia 22 marca zapraszamy do 

udziału w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja 6. celu 

zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ  

„ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM LUDZIOM DOSTĘP DO WODY I WARUNKÓW 

SANITARNYCH POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ ZASOBAMI WODNYMI. 

POLSKA MUSI WYKORZYSTYWAĆ WODĘ W SPOSÓB BARDZIEJ 

ZRÓWNOWAŻONY  

Organizator i współorganizatorzy konkursu: Polski Klub Ekologiczny Okręg 

Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski 

Gniezno.  

  

Każdy z nas może rozpocząć działania zmierzające do racjonalnego  używania  wody              i zachęcić 

do tego innych. Zapraszamy do stworzenia projektów graficznych mających na celu uświadomienie 

wartości wody oraz promowanie racjonalnego gospodarowania jej zasobami     w domu, szkole, gminie, 

a może nawet na całym świecie. Wszystkie prace umieścimy na stronie internetowej Polskiego Klubu 

Ekologicznego koło w Gnieźnie a najlepsze nagrodzimy.  Podstawowym celem konkursu jest włączenie 

dzieci i młodzieży  do aktywnego udziału            w działaniach związanych z ochroną wody, 

zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego 

najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro. 

  

CELE KONKURSU 

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży  do aktywnego udziału           w 

działaniach związanych z ochroną wody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także 

budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną 

odpowiedzialnością dziś i jutro. 

 



ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE: 

1.  Konkurs organizowany jest w  4 kategoriach wiekowych  

Kategoria A - przedszkola  

Kategoria B - dla  uczniów szkół podstawowych   kl. I-III 

Kategoria C - dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VIII 

Kategoria D - dla uczniów szkół  średnich  

     2.    Zadanie konkursowe 

Kategoria A- przedszkola ( konkurs dla nauczycieli) - zaaranżowanie i przedstawienie w formie  5 

slajdowej prezentacji   poświęconego  wodzie kącika przyrodniczego w sali 

przedszkolnej  ( fotografie, opis )  

( konkurs dla dzieci) zespołowa wielkoformatowa praca plastyczna na temat  Woda to życie- życie 

w wodzie  

Kategoria B-  kl. I-III 

zilustruj w programie paint hasło Woda to życie- woda to skarb ( znaczenie wody dla życia na 

Ziemi, w tym wpływ na bioróżnorodność oraz zdrowie człowieka) 

Kategoria C- dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VIII 

Zaproponuj hasło zachęcające do racjonalnego gospodarowania wodą i zilustruj je  

( paint, canva, gimp) 

Kategoria D - dla uczniów szkół  średnich  

Zaprojektuj infografikę z okazji Światowego Dnia Wody  przedstawiającą różne sposoby 

oszczędzania wody, racjonalnego gospodarowania jej zasobami.   

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.( max 10 prac 

z danej placówki)   

4. Pracę w formie png /jpg ( w nazwie podać: kategorię, nazwę placówki i nazwisko autora np 

BSP6JNowak)  należy przesłać na adres pkegniezno@wp.pl wraz z listą uczestników z danej 

placówki:  kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora, klasa . 

 5. Do zdjęć należy dołączyć skany podpisanych oświadczeń  (zał. nr 1 do Regulaminu). 

6. Termin nadsyłania - 30 marca. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na 

stronie PKE Koło w Gnieźnie oraz FB. Ogłoszenie wyników do 15.04.2022r.  

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 

warunków Regulaminu.  

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora od dnia ogłoszenia 

Konkursu.  

3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

4. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922) . Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować 



się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy                 

o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla 

wzięcia udziału w Konkursie.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.  

6. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 886715464 e-mailowo:  

 
 

                                                                                  Załącznik do Regulaminu konkursu 

 

 …………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu 

 

……………………………………………………………. 

 telefon kontaktowy/ adres e-mail  

 
 

                                                  OŚWIADCZENIE   

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo 

dziecka ..........................................................................                    

w Konkursie  „WODA TO SKARB” organizowanym przez koło gnieźnieńskie Polskiego Klubu 

Ekologicznego, a także oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu.  

 

........................................................................  

(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)  

 
 
 

Oświadczam, że praca złożona na Konkurs została wykonana samodzielnie przez: 

  

................................................................................ 

 (imię i nazwisko dziecka) 

 

  

Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz 

prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  

 

....................................... .......................................................................... 

 (data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 



 

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Konkursu „WODA TO SKARB” z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z poźn. zm.). Wyrażam zgodę na opublikowanie 

imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatora, na stronach 

internetowych i mediach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 1. 

Administratorem danych osobowych Konkursu jest koło gnieźnieńskie PKE . 

 2. Dane będą przetwarzane dla realizacji Konkursu. Nie przewiduje się przekazywania danych.  

 

...................................... ........................................... 

 (data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 
 


