
  
 
 
 
 
 
                                                                                              
                         
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
na wykonanie plakatu nt.  „Zielona energia i Ja” 

 
  „Plakat” ‐  duŜy arkusz papieru zawierający informację w formie graficznej; teŜ artystyczny gatunek  
grafiki uŜytkowej ( słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego) 
 

Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie 
organizuje Gnieźnieńskie MłodzieŜowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się dnia 20 października 
2017 r. o godz, 9:30 w eSTeDe Centrum Kultury Scena to Dziwna w Gnieźnie przy ul. Rosevelta 42.  

 
Z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczny na wykonanie plakatu poświęconego tematyce ochrony 

powietrza oraz przeciwdziałania powstawaniu smogu poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Konkurs 
adresowany jest do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 

  
CEL GŁÓWNY KONKURSU  

Konkurs ma zachęcić do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości naszego środowiska, przez 
promowanie energii odnawialnej i działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE kONKURSU  

• motywowanie młodzieŜy do zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii,  
•wzrost wiedzy z dziedziny ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie moŜliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, sposobów oszczędzania zasobów naturalnych i zmniejszenia zuŜycia 
energii,  

•zdobycie i udoskonalenie umiejętności obserwowania, analizowania sposobów produkcji energii 
elektrycznej w instalacjach OZE,  

•kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku,  
• zwiększenie świadomości z zakresu propagowania odnawialnych źródeł energii,  
•rozwijanie wraŜliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliŜszym otoczeniu,  
• poznanie zagroŜeń dla środowiska naturalnego powstających w przypadku stosowania 

konwencjonalnych źródeł energii, w szczególności emisji zanieczyszczeń do powietrza;  
•przeciwdziałanie zmianom klimatu;  

  • inspirowanie do aktywności twórczej i wykorzystania zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, 
kreatywnego myślenia 

 
UCZESTNICY  KONKURSU:   
1. Konkurs skierowany jest do młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych i wyŜszych powiatu gnieźnieńskiego. 
2. Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane), kaŜdy 

uczestnik konkursu moŜe złoŜyć tylko JEDNĄ pracę.  
3. Na konkurs uczestnicy dostarczają prace wykonane samodzielnie. Prace nie mogą być wcześniej  

publikowane i nagradzane. 
WYMAGANIA  TECHNICZNE:   

 



1. Forma i technika wykonania prac jest dowolna.  
2. KaŜdy uczestnik do konkursu moŜe zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną techniką komputerową w 

dowolnym programie, zapisaną w formacie PDF, JPG lub PNG. 
3. Wydruk powinien być jednostronny.  
4. Praca musi być przesłana w wersji drukowanej oraz zapisana na elektronicznym nośniku danych  

(np. CD, DVD). 
5. Dopuszcza się konsultacje ustne nauczycieli i fachowców w dziedzinie  rysunku. 
6. Praca konkursowa powinna być na odwrocie, w prawym dolnym rogu opatrzona metryczką 

(temat pracy, nazwa placówki, miejscowość, imię i nazwisko autora, kontakt telefoniczny, dane  
opiekuna).  
 

KRYTERIA OCENY  

1. Pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem, wartość merytoryczną pracy, atrakcyjność dla  

odbiorcy, zwięzłe ujęcie tematu, walory plastyczno – literackie, nowatorstwo w podejściu do tematu, stronę 

artystyczną pracy, techniczną jakość pracy, estetykę wykonania, wkład pracy,  itp.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń nie spełniających Regulaminu konkursu.  

 
WARUNKI  UDZIAŁU  W  KONKURSIE:   

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez uczestnika. 

2. Uczestnik, biorąc udział w konkursie oświadcza, Ŝe jest autorem pracy i posiada do niej pełne prawa         

i nie publikował jej wcześniej.  

3. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie.  

4. KaŜda szkoła moŜe przysłać maksymalnie 5  najładniejszych prac. 

5. KaŜda praca musi być opatrzona czytelną informacją o autorze.  

6. Koperta z płytą oraz plakatem musi być czytelnie opisana: dane  szkoły, autora, opiekuna           

(kontakt telefoniczny). KaŜda  szkoła  dołącza  równieŜ  imienną  listę  uczestników  konkursu. 

7. Do kaŜdej pracy naleŜy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego osoby, która nie  ukończyła 18 

roku Ŝycia na udział w konkursie ( załącznik nr 1 ). 

8. Organizatorzy do oceny prac powołają specjalne  jury.   

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. KaŜdej zgłoszonej Pracy zostanie nadany 

numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany                    

i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskiej pracy.  

10. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie 

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

11. Komisja Konkursowa moŜe podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród (I lub II lub III miejsca)                            

w przypadku niewystarczającego poziomu merytorycznego nadesłanych prac.  

12. Organizatorzy Konkursu nie zwracają przesłanych prac. Prace, które nie spełniają określonych powyŜej 

wymogów formalnych mogą nie zostać poddane ocenie przez Jury Konkursu.  

 

 

 



CZAS TRWANIA KONKURSU  

1. Prace konkursowe naleŜy dostarczyć osobiście lub w kopertach w nieprzekraczalnym  terminie  do  
dnia  16  października  2017 r. do eSTeDe Centrum Kultury Scena to Dziwna w Gnieźnie    

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 października 2017 r.   
3. Przewiduje się urządzenie wystawy pokonkursowej oraz przekazanie prac do druku 

i rozpowszechnienia.  
4. Warunkiem oceny nadesłanych prac  jest przesłanie  wraz  z  nimi  formularza  zgłoszeniowego.  
5. Autorzy prac wyraŜają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez 

organizatorów, wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wystawy. 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 
Organizator uzyskuje prawo do  umieszczenia nadesłanych prac (z danymi autorów) na stronach  
internetowych organizatora, lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych. Nadesłanie prac na 
konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich, akceptacją regulaminu oraz 
zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 

6. Zgłoszona Praca staje się własnością Organizatora. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane 
autorom. 

7. 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. 

 
 
 
            
Zapraszamy do udziału w konkursie. Najciekawsze prace będą nagrodzone dzięki dofinansowaniu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach 

projektu „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie 

ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 1.  



 
Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia, 

który nie ukończył 18 roku Ŝycia, na udział w konkursie 
 

................................................................. 
         (miejscowość, data) 

 
Ja niŜej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy 
 
……………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
niniejszym wyraŜam zgodę na udział w  konkursie PKE – Koła  w  Gnieźnie  (konkurs plastyczny – plakat „ Zielona  

Energia i Ja”  na  zasadach  określonych w regulaminie konkursu). 

 
Oświadczam  takŜe, Ŝe zgłoszona  do  niniejszego  konkursu  praca  jest wynikiem własnej twórczości 
 
..............................................................................................................................................................................................
. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
..............................................................................................................................................................................................
. 
 
..............................................................................................................................................................................................
. 
(klasa  i  nazwa  szkoły) 
 
i nie narusza praw autorskich jak równieŜ jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz Ŝe nie została zgłoszona                 
do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne 
podmioty. 

WyraŜam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
 
w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.                 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

WyraŜam  zgodę  na przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  publikacje  prac  konkursowych. 
 
 
 
 

                                          ................................................................... 
                                    (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


