
 
 
 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

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

 
REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pod hasłem „Zmień swoje życie na bardziej eko –  

10 zasad ekologicznego stylu życia”.  
 

Polski  Klub  Ekologiczny – Koło  w  Gnieźnie  zaprasza do udziału w konkursie na prezentację 
multimedialną.  Konkurs  ma  kształtować postawy przyjazne środowisku, promować zdrowy styl życia, 
rozwijać uzdolnienia i zainteresowania młodych ludzi.  

 
CELE KONKURSU:  
 integracja z przyrodą i środowiskiem naturalnym,   
 kształtowanie kultury ekologicznej,  
 rozwijanie świadomości i aktywności ekologicznej, zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa 

związane z zanieczyszczeniami i degradacją środowiska,  
 uwrażliwienie młodego człowieka na przyszłość Ziemi, inicjowanie twórczości i wyobraźni, 
 kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, programy 

komputerowe, encyklopedie multimedialne) i ich selekcja. 
 
UCZESTNICY   KONKURSU: 
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 

powiatu gnieźnieńskiego. 
2. Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie. 
3. Każdy  uczestnik  konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.  
4. Na konkurs uczniowie dostarczają prace wykonane samodzielnie. Prace nie mogą być wcześniej 

publikowane i nagradzane.  
 
JURY PRZY OCENIE  PRAC BIERZE POD UWAGĘ: 
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursową. Skład Kapituły liczy trzy osoby  

i jest jawny. Prace oceniać będzie przedstawiciel Organizatora, artysta plastyk oraz specjalista 
znający zagadnienia ochrony środowiska.   

2. Komisja oceniać będzie: pomysłowość, zgodność z tematem, wartość merytoryczną pracy, 
sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu), komentarz, zwięzłe ujęcie tematu, walory 
plastyczno-literackie, nowatorstwo w podejściu do tematu, stronę artystyczną pracy, techniczną 
jakość pracy, estetykę wykonania, oryginalność, wkład pracy, atrakcyjność dla odbiorcy, 
oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy itp. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń nie spełniających regulaminu konkursu.  
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. 
 



 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA   TECHNICZNE: 
1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę.  
2. Praca konkursowa powinna zawierać nie mniej niż 20, nie więcej niż 30 slajdów. 
3. Prace muszą być związane z tematyką, czas prezentacji do 6 min.  
4. Ilość prac zgłoszonych z każdej szkoły wynosi maksymalnie 5.  
5. Prezentacje mogą zawierać muzykę, wykresy, rysunki, grafikę, zdjęcia, animacje, dźwięki oraz  

dodatkowe efekty. 
6. Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia. 
7. Praca w wersji elektronicznej musi być dostarczona na elektronicznym nośniku danych (np. CD, 

DVD).  
8. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia                     15 

listopada 2015 r. do Sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gnieźnie (62–200 Gniezno, ul. 
Bolesława Chrobrego 12). Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

9. Praca konkursowa powinna być podpisana na kopercie (temat pracy, nazwa placówki, 
miejscowość, imię i nazwisko autora, kontakt telefoniczny, dane opiekuna).  

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

11. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość sprawdzenia autorstwa prac.  
12. Wszystkie prace ze szkoły należy umieścić w kopercie zbiorczej, na której nanosimy: dane 

szkoły, dane opiekuna etapu szkolnego (z osobistym kontaktem telefonicznym). 
Każda szkoła załącza również imienną listę uczestników konkursu. 
8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego uczestnika, który 
nie ukończył 18 roku życia na udział w konkursie (załącznik nr 1). 
9. 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.  
10. Komisja podejmuje decyzje o nagrodach i o prawidłowościach przebiegu konkursu. Decyzja 
komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko 
w drodze głosowania większością głosów. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony 
protokół, który będzie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.  
11. Organizatorzy Konkursu nie zwracają przesłanych prac.  
 
NAGRODY I  WYRÓŻNIENIA: 
1. Organizator zapewnia nagrody w trzech kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne                     

i wyższe. Przyznane zostaną  miejsca I – III oraz dyplomy za wyróżnienia. 
2. Warunkiem oceny nadesłanych prac jest przesłanie wraz z nimi formularza zgłoszeniowego.  
3. Autorzy prac wyrażają 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 akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich.  

 
CZAS  TRWANIA   KONKURSU:  
Konkurs trwać będzie do dnia 15 listopada 2015 r. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu 
nastąpi 20 listopada 2015 r. podczas Gnieźnieńskiego Młodzieżowego Forum Ekologicznego 
organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik 1.  

 
Zgoda opiekuna ustawowego dziecka, 

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 
 

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

 
Ja niżej podpisany/a, jako opiekun ustawowy 
 
……………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie PKE – Koła w Gnieźnie 

„Zmień swoje życie na bardziej eko – 10 zasad ekologicznego stylu życia”.  
 (konkurs na prezentacje multimedialną  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) 

 
 
 

 



 
 
 

Załącznik 2.  

Pieczątka placówki  

 

Karta informacyjna o autorze pracy konkursowej  

(stanowi  integralną część zgłaszanej pracy)  

 

Kategoria – prezentacja multimedialna  

„Zmień swoje życie na bardziej eko – 10 zasad ekologicznego stylu życia”.  

 

Temat pracy 

..............................................................………………...……………………………………...…….

………...…………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane autora: 

Imię i 

Nazwisko………………………………………………………………………….………..……… 

 

Klasa………………………………………………………………………….......  

 

Adres szkoły 

Nazwa 

……………………………………………………………………………………………..………… 

Ulica………………………………………………………………………………………….……… 

Miejscowość……………………………………………………………………..………...………… 

Adres e– mailowy/ telefon 

………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy – opiekuna pracy ( kontakt telefoniczny)  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpis osoby zgłaszającej: 

 

 

Data:……………………… 

 

Potwierdzam, że jestem autorem / autorką załączonej pracy.  
Wyrażam zgodę na:  
 Wystawienie i publikację prac również dla celów reklamowych konkursu 
 Przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych”     ( 

Dz. U. Nr133 poz. 833) 
Poniższy podpis jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w konkursie.  
 

_______________________ 
Podpis  autora 

 


