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REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem XII edycji konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława 

Konarskiego w Lublinie. 

2. Pomysłodawcą konkursu jest p. Katarzyna Osińska – nauczyciel chemii. 

3. Osobą koordynującą całość przedsięwzięcia jest p. Katarzyna Markowska (nauczyciel 

biologii) Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie. 

4. Konkurs dotyczy „zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia” (autora pracy 

konkursowej). 

 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, 

 kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych, 

 motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej, 

 stwarzanie szans uczniom zainteresowanym ekologią na konfrontację z innymi, 

 sprowokowanie do promocji ekologii we własnym otoczeniu, 

 poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych, 

 akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

 współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski. 

 
ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs  adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (klasy IV-VII). 

2. Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach: praca plastyczna 

(plakat lub komiks) lub praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, 

prezentacja); dopuszcza się prace w zespole dwuosobowym. Czas trwania filmu, 

wywiadu, reportażu – 6 minut, piosenki, prezentacji, fotoreportażu – 3 minuty).  

 

Każdą pracę należy opisać wg schematu (metryczki): 

 

symbol pracy (nadaje organizator) …………………………………………….. 

 

imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………… 

klasa …………………. 

szkoła ……………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Metryczkę należy uzupełnić i nakleić na tył pracy plastycznej lub na zamkniętą kopertę 

zawierającą nośnik z plikiem (CD, pendrive). 

3. Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie 6 prac, po trzy w każdej kategorii.  

4. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 



6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac. 

7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do składania oryginalnych i samodzielnie 

wykonanych  prac z poszanowaniem praw autorskich. 

8. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 1 

im. ks. Stanisława Konarskiego i mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych 

konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, a o ewentualnych  

       zmianach poinformuje wszystkich uczestników. 

11. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

12. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie  

internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie –  

sp1.lublin.eu. 

13. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas finału konkursu. W przypadku niestawienia  

      się na finał konkursu nagrody będą wysłane pocztą na koszt laureata. 

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 podpisanie i przesłanie razem z pracą oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu konkursu, 

 przysłanie opisanej metryczką pracy wraz z kartą zgłoszenia, którą stanowi załącznik 

nr 1 do regulaminu (jedna praca – jedno zgłoszenie). 

15. Prace należy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 

ul. Kunickiego 116, 20 - 436 Lublin 

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu” 

 

16. Niezależne jury wyłoni finalistów konkursu. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w 

maju 2019 roku w sali teatralnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława 

Konarskiego w Lublinie. 

 

PRZEBIEG FINAŁU KONKURSU 
1. Uroczyste otwarcie. 

2. Prezentacja nagrodzonych prac. 

3. Zwycięzcy (autorzy najciekawszych, najbardziej oryginalnych i merytorycznie 

poprawnych prac) w każdej z kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 



Załącznik nr 1             

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA OGÓLNOPOLSKI KONKURS  
EKOLOGIA W MOIM DOMU 

XII edycja 
 

ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 

NR 1 

IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGOW LUBLINIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Klasa: _____________________________________________________________________ 

Tytuł zgłoszonej pracy: 

 

___________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczestnika konkursu: 

 

___________________________________________________________________________ 

Adres szkoły: 

___________________________________________________________________________ 

Telefon do szkoły/nauczyciela zgłaszającego: 

___________________________________________________________________________ 

E-mail do szkoły/nauczyciela zgłaszającego: 

___________________________________________________________________________ 

 

Pieczątka szkoły                                 Podpis i pieczątka                               Podpis nauczyciela  

                                                             dyrektora szkoły                                      zgłaszającego   

 

 

 

 

 

_______________________         _______________________       _____________________                                                                   
 

Miejscowość i data ___________________________________________________________         

 



 

Załącznik nr 2  

 

EKOLOGIA W MOIM DOMU 

XII edycja 
 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________________ 

w Ogólnopolskim Konkursie „Ekologia w moim domu” organizowanym przez  Szkołę Podstawową  

nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu  organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. 

 

Oświadczam, że nadesłana praca została stworzona wyłącznie przez autora (autorów) 

wymienionego w zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była 

przedstawiana wcześniej w innych konkursach. 

 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie  bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w 

tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 

udostępniania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w 

Lublinie, Facebook oraz we wszelkich  materiałach  promocyjnych i reklamowych,  bez względu  na  

sposób  ich  zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

________________________________________                      _______________________________________ 

      data i podpis autora pracy konkursowej            podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                         uczestnika konkursu 


