
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS                        

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE O TEMATYCE  

EKOLOGICZNEJ 

„PRZYCZYNY I SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH” 

 

KONKURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU EKOLOGICZNEGO 

„POZWÓLMY ZIEMI ODDYCHAĆ”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ  

FUNDACJĘ PKO BANKU POLSKIEGO. 

 

Tematem konkursu jest wykonanie ulotki dotyczącej przyczyn i skutków zmian 

klimatycznych. Ulotka w formacie A5 powinna zawierać hasło promujące, treść 

merytoryczną oraz propozycję graficzną. 

 

Dla uczestników przewidziane są  dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

Prace należy złożyć w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja  

lub u nauczycieli biologii do dnia 01 czerwca 2022r. 

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie. 

 

                               

                           



 

 

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki pt.„ Przyczyny i skutki 

zmian klimatu” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele biologii  Liceum Ogólnokształcącego                            

im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, ul. Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów.  

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego „Pozwólmy Ziemi 

Oddychać” organizowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego. 

3. Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie skutecznych działań na rzecz 

przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosfery. 

 

§ 2. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 17.05.2022r. do dnia 01.06.2022r.  

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego                           

im. H. Kołłątaja w Pińczowie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń 

uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem.  

4. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem konkursu, 

dostępnym na stronie internetowej i Facebooku szkoły. 

5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego 

treści.  

 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja                        

w Pińczowie. 

2. Prace Uczestników biorących udział w konkursie przekazywane są Organizatorowi                       

z prawem do dalszego wykorzystania w celu: 

a) udostępniania (upubliczniania) prac przez Organizatora; 

b) udostępniania prac na stronach internetowych oraz serwisach społecznościowych 

Organizatora; 

c) użytkowania wykonanej pracy na następujących polach eksploatacji: 

zwielokrotnienia, utrwalenia, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnianego 

materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, wprowadzania materiału 

do własnych baz danych.; 

d) rozpowszechnianie prac (materiału) w sposób inny, niż określony powyżej.  

 



 

 

3. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika.  

 

§ 4. Zadanie konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki 

promującej przyczyny i skutki zmian klimatycznych. 

2. Ulotka powinna spełniać następujące założenia: 

a)  powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję 

graficzną. 

b) wymiary ulotki -format A5. 

c) tekst na ulotce powinien być umieszczony  z odstępem 8mm-1cm od krawędzi kartki.  

d) tło oraz grafika powinny być umieszczone na całej powierzchni kartki.  

e) projekt ulotki powinien zostać zapisany w formacie PDF lub JPG na płycie CD oraz 

na nośniku typu pendrive.  

3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do przekazania tylko jednej ulotki, która jest nowa, 

oryginalna i  nigdy wcześniej nie była publikowana. 

4. Prace powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.  

Należy uwzględnić również wiek Uczestnika.  

5. Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 01.06.2022r.  

 

§ 5. Wyniki konkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej do dnia 03.06.2022r. 

2.  Komisja w skład której wchodzą nauczyciele biologii oceniać będzie: - ekologiczny 

przekaz treści, - zawartość merytoryczną, - kreatywność , oryginalność i pomysłowość,  

walory estetyczne pracy.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku szkoły. 

4. Wyniki działań komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze 

odwoławczej. 

5. Autorzy dwóch najlepszych zdaniem Komisji Konkursowej prac otrzymają dyplomy                         

oraz  atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

6. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu przez Dyrektora szkoły dnia 

24.06.2022r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.  

 

§ 6. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu 

jest Organizator. 

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu 

w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, w szczególności przekazania nagród 

zwycięzcom.  



 

 

3. Uczestnicy mają prawo wzglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, 

uniemożliwiających jego identyfikację.  

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień powyższego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na 

organizowanie konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych 

Uczestników konkursu.  

3. Uczestnik konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa 

w konkursie w treści załącznika nr 1. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest u nauczycieli biologii oraz na stronie internetowej 

Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

                                                                                

Z G O D A 

Ja niżej podpisany/a: ...................................................................................................wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………………….., 

ucznia klasy ………………………. w konkursie na wykonanie ulotki pt.„Przyczyny i skutki zmian 

klimatu” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.                                                                                                                                      

Oświadczam, że mojemu dziecku  przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie                      

do wykonanej pracy. Zezwalam na wykorzystanie przez Organizatora konkursu                                    

wykonanej przez moje dziecko pracy.  Oświadczam, że praca ani jakakolwiek jej część                             

nie została wykonana przez osobę trzecią. Zgadzam się na publikację wizerunku mojego 

dziecka w toku konkursu w tym w związku z wręczeniem nagród. Oświadczam,                                   

że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.  

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                         Data , podpis rodzica/opiekuna prawnego 


