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Jednym z problemów ekologicznych Polski jest tzw. niska (lokalna) emisja 
zanieczyszczeń do otoczenia, pochodząca głównie z  przestarzałych urządzeń i systemów 
grzewczych. Spalanie węgla w domowych instalacjach często odbywa się w nieefektywny 
sposób tanim węglem o złej charakterystyce  i  niskich  parametrach grzewczych. Jest to 
problem nie tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny, zdrowotny i społeczny. 
     Głównym celem kampanii „Niska emisja to wysokie ryzyko” jest ograniczenie poziomu 
zanieczyszczenia powietrza.  
     Partnerem projektu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. 
Kampania uzyskała finansowe wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a patronat nad tym działaniem objął                                
p. Jacek Kowalski, Prezydent Gniezna. 
 
1 . Celem  konkursu  jest: 
• Uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających  z  tzw. „niskiej emisji”,   
• Uświadomienie, że zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji są poważnym 

problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym  i  społecznym.  
• Ograniczenie niskiej emisji poprzez zwiększenie świadomości negatywnych skutków tego 

zjawiska oraz wskazanie  najlepszych alternatywnych sposobów ogrzewania. 
• Przyłączenie  się  do  kampanii  edukacyjno – informacyjnej  „Niska emisja to wysokie 

ryzyko” - przygotowanej przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie oraz 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.   

• Działania na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania mieszkańców miasta Gniezna 
oraz  powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego  oraz  wrzesińskiego.  

• Poznanie przyczyn powstawania niskiej emisji oraz  sposobów  rozwiązania  tego  
problemu.   



• Wzrost świadomości  oraz  zmiana przyzwyczajeń  mieszkańców, w przyszłości działania 
inwestycyjne, które  ograniczą  niską  emisję. 

• Poznanie realizowanych przez wiele gmin programów modernizacyjnych, obejmujących 
między innymi:  rozwijanie komunalnych sieci ogrzewania, termomodernizację oraz 
wymianę przestarzałych źródeł ciepła  na  nowoczesne  i  proekologiczne. 

• Wspieranie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, instytucji i organizacji                
w zakresie podejmowanych  działań  o  charakterze  proekologicznym.  

• Upowszechnianie  fotografii  jako  formy  wyrazu  artystycznego i  wrażliwości  
estetycznej.   

• Kształcenie  młodzieży w duchu  zrównoważonego rozwoju, rozwijanie wrażliwości na 
problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.  

• Szerzenie  treści  ekologicznych  dzięki  aktywnym  formom  poznawania. 
• Wyrażanie  własnych  pasji  przez  sztukę  fotografii, rozwijanie kreatywności  młodzieży, 

inspirowanie  twórczych  poszukiwań.   

• Aktywizowanie  i  angażowanie  dużej  grupy  młodzieży, wykrywanie  uzdolnionej  
młodzieży. 

• Integracja  uczniów/ studentów  z  różnych  szkół / uczelni  i  wymiana  doświadczeń. 
 
2 . Konkurs  odbywa  się  w  dwóch  kategoriach:    
• Kategoria I – uczniowie  szkół  podstawowych ( klasy  IV – VI)  oraz  gimnazjów                

( klasy  I –  III ).  

• Kategoria II  – uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  studenci  wyższych  
uczelni.  

3 . Konkurs  ma  charakter  otwarty, uczniowie / studenci dostarczają  prace – zestaw  trzech  
fotografii  na  zadany  temat „Niska  emisja – jak  ja  widzimy”. Jeden  uczestnik  może  
zgłosić  maksymalnie  3  zestawy. Oceniany  jest  cały  zestaw  3  zdjęć, a  nie  pojedyncze  
prace  z  zestawu. 
Tematyka  prac  może  zawierać  wszystko, co   wiąże  się  z  tematem  przewodnim  
konkursu. Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.  
 

4. Na  konkurs  fotograficzny  uczniowie / studenci  dostarczają  dotychczas  
niepublikowane, samodzielnie  wykonane  prace. Jury  zastrzega  sobie  możliwość  
sprawdzenia  autorstwa  prac.  
 
5. Format  zdjęć – 10 x 15 centymetrów. Przyjmowane  są  zdjęcia  z  połyskiem  lub  
matowe ,   prace  barwne  lub  czarno - białe.  
W  przypadku  zdjęć  cyfrowych,  oprócz  odbitek  należy  dostarczyć  podpisaną  płytę  
CD z  plikami  zdjęć. W  sytuacjach  wątpliwych  organizator  poprosić  może  też                 
o  negatywy. Zdjęcia  tylko  w  formie cyfrowej  lub  tylko  w  formie  papierowej  nie  
wezmą  udziału  w  konkursie.  
 



6. Maksymalna  ilość  zestawów  zgłoszonych   z   każdej   szkoły / uczelni  wynosi  20. 
Prosimy o  przestrzeganie  tego  punktu  regulaminu, ponieważ  większa  liczba  
dostarczonych  zestawów  powoduje  dyskwalifikację  placówki.    
 
7. Prace  każdego  uczestnika ( zestaw) należy nadsyłać  niepodklejone, w  oddzielnej,  
podpisanej  ( imię   i  nazwisko, szkoła / uczelnia, adres)  mniejszej  kopercie.  Na odwrocie 
każdego zdjęcia  należy  podać  czytelnie  imię  i  nazwisko  autora  oraz  tytuł  pracy.  
Wszystkie  prace   ze  szkoły  umieszczamy  w  kopercie  zbiorczej, na  której  nanosimy: 
dane  szkoły, dane  opiekuna  etapu  szkolnego ( z  osobistym  kontaktem  telefonicznym).   
Każda  szkoła  dołącza  również  obowiązkowo  imienną  listę  uczestników  oraz  zgody  
na  udział  uczniów  w  konkursie.   
Prosimy o  zbiorczą  płytę  CD  z  pracami  uczniów.  
 

8. Warunkiem oceny nadesłanych  prac  jest przesłanie  wraz  z  nimi  formularza 
zgłoszeniowego.  
 
9. Autorzy wyra żają 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 do zdjęć, akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 
publikacje materiałów z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 
 
10.  Podsumowanie  konkursu  nastąpi  w  dniu  11  grudnia  2012 r.   podczas  
konferencji  podsumowującej kampanię. Organizator  zapewnia  nagrody  główne  dla  
laureatów  I  miejsca  w  każdej  kategorii ( aparaty fotograficzne  o  wartości  ok. 1  tysiąc  
złotych  każdy), nagrody  rzeczowe – gadżety reklamowe  oraz  dyplomy  dla  pozostałych  
laureatów.  
 
11. Przewiduje  się  urządzenie  wystawy  pokonkursowej. Przesłane prace nie będą 
zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania  lub odwołania konkursu. 
 
12.  Polski  Klub  Ekologiczny – Koło  w  Gnieźnie  powoła  specjalne  jury, w  skład   
którego  wejdą   artysta fotografik  oraz  plastyk. Przy  ocenianiu  zestawów  prac  zachowana  
jest  anonimowość  ich  twórców, prace  będą  kodowane. 
13. Prace   konkursowe  dostarczamy  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia                      
4  grudnia  2012 r.   do  Sekretariatu  MOK – u  w Gnieźnie ( Miejski  Ośrodek  Kultury; 
62 – 200 Gniezno, ul. Łubieńskiego 11)  za potwierdzeniem odbioru. 

____________________________________________________ 
 
 

Projekt dofinansowany przez WFOŚ i GW w Poznaniu 



 
KARTA  ZGŁOSZENIA „Niska  emisja – jak  j ą  widzimy”. 

 
 

 
Potwierdzam, że  jestem  autorem / autorką  załączonych  prac.  
Wyrażam  zgodę  na:  

• Wystawienie  i  publikację  prac  również  dla  celów  reklamowych  konkursu      
„Niska  emisja – jak  ją  widzimy”. 

• Przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą „ O  Ochronie  Danych  
Osobowych”  ( Dz. U. Nr  133 poz. 833) 

 
Poniższy  podpis  jest  równoznaczny  z  akceptacją  zasad  uczestnictwa  w  konkursie.  
 
 
 
 

  _______________________ 
Podpis  autora  zdjęć  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Imi ę  
 

Nazwisko  
 

Adres  
 

Telefon  
 

e – mail  
 

Tytuł  pracy nr 1  
 

Tytuł  pracy nr 2  
 

Tytuł  pracy nr 3  
 



 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 
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 

,,Niska  emisja – jak  ją  widzimy” 
(konkurs  fotograficzny 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 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) 

 
 
 


