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Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych 

 

XIX Wojewódzki Konkurs Ekologiczny 

„Przez ekologię do wolności” 

 

 

ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego 

w Rudnej Wielkiej 
 

CELE KONKURSU: 

 rozwijanie i poszerzanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody oraz 

przybliżanie im tematyki dotyczącej zagrożeń ekologicznych wynikających 

 z zanieczyszczania środowiska, 

 zachęcenie do poznania ekologicznego wymiaru pontyfikatu Jana Pawła II, 

 podwyższenie poziomu edukacji ekologicznej środowiska lokalnego; 

 propagowanie zachowań przyjaznych środowisku, 

 zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji 

naturą. 
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Motyw przewodni konkursu: 

 
 

„Istnieje niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy oczy  

i raduje ducha, może ulec zniszczeniu” - Jan Paweł II 
 

 

Uczestnicy: 

 

Przedszkole – kl. 0 SP –  konkurs plastyczny, 

Kl. I - III SP  –  konkurs plastyczny, 

Kl. IV - VI SP   – konkurs literacki, 

Kl. VII –VIII SP  –  konkurs informatyczny. 
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Organizacja konkursów: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. 

2. WKE jest rozstrzygany w czterech kategoriach wiekowych: 

 przedszkole – kl. 0 SP  –  konkurs plastyczny, 

 kl. I - III SP – konkurs plastyczny, 

 kl. IV – VI SP – konkurs literacki, 

 kl. VII – VIII SP–  konkurs informatyczny. 

3. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiegow Rudnej Wielkiej 

Rudna Wielka 60 

36– 054  Mrowla 

do dnia 8 kwietnia 2022r. (w przypadku wysyłki decyduje data stempla 

pocztowego). 

4. Komisje konkursowe powołuje Organizator. 

5. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna. 

6. Każda praca konkursowa musi zostać opatrzona przytwierdzoną na stałe 

metryczką (załącznik nr 3), napisaną komputerowo, zawierającą dane autora 

pracy: 

 imię, nazwisko, wiek, 

 nazwa,  adres i telefon (mail) szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna ucznia (opcjonalnie telefon kontaktowy oraz adres 

poczty internetowej). 

7. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator. 

8. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej 

nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób 

trzecich. 

9. Prace nadesłane na WKE przechodzą na własność Organizatora i nie będą 

zwracane. 

10. Laureaci WKE zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową na adres 

szkoły. 

11.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,  

a nauczyciele - opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do 

udziału w konkursie. 

12.  Zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane w okazjonalnym folderze, 

stronie internetowej Organizatora i Gminy Świlcza, a oryginały można będzie 
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obejrzeć na wystawie podczas finału XIX Wojewódzkiego Konkursu 

Ekologicznego.  

13.  Dokumentacja związana z przeprowadzonym konkursem będzie 

przechowywana w archiwum Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej. 

14.  Przystąpienie uczestników do WKE oznacza wyrażenie przez nich i ich 

opiekunów zgody (załącznik nr 1) na wykorzystanie ich nazwisk  

w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych  

z niniejszym konkursem. 

15.  Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa 

autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy WKE składając pracę, 

wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach 

informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np.: nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, 

wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także 

prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora) – załącznik  nr 2. 

16. Szczegółowe regulaminy konkursów dla poszczególnych grup  wiekowych 

zamieszczone są stronie internetowej  http://www.sprudnawielka.pl/. 

17.  Nagrody nieodebrane w dniu finału WKE będą do odebrania w Szkole 

Podstawowej w Rudnej Wielkiej osobiście do końca roku szkolnego  

2021/ 2022 r.  

18.  Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie: 18 marca 2022 rokutelefonicznie 

(nr tel. 17-8553245) lub na mail: konkursekologicznyrudnawielka@interia.pl . 

19.  Finał konkursu odbędzie się  28 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej  

w Rudnej Wielkiej. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 
  Z poważaniem 

Małgorzata Mazepa 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Dąmbskiego 

w Rudnej Wielkiej  

http://www.sprudnawielka.pl/
mailto:konkursekologicznyrudnawielka@interia.pl
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Regulamin konkursu plastycznego 

 Przedszkole i klasy „0”  

„Dbajmy o ukochane pejzaże Jana Pawła II” 

 

 

I. Cele konkursu:  

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych dzieci, 

 poznanie przez dzieci postaci Jana Pawła II, 

 dostrzeganie przez uczestników piękna i różnorodności polskich 

krajobrazów, 

 rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska 

naturalnego. 

II. Założenia ogólne: 

 w konkursie mogą wziąć udział:dzieci przedszkolne młodsze (3-4-latki), 

dzieci z klasy "0" (5-6-latki), 

 prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu, 

uwzględniając zamiłowanie Jana Pawła II do gór i przyrody ojczystej, 

promowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku na łonie 

natury,bezpieczeństwa podczas wypraw w góry i nad jeziora oraz korzyści, 

jakie przynosi obcowanie z przyrodą, 

 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną 

indywidualnie  i  samodzielnie, 

 format prac:praca płaska  w formacie A3 lub A4, 

 technika pracdowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, collage, 

itp.) z wyłączeniem materiałów sypkich i nietrwałych. 

III. Kryteria oceny: 

 zastosowanie się do zapisów regulaminu, 

 zgodność pracy z tematem konkursu, 

 estetyka i dokładność wykonania, 

 stopień trudności i pracochłonność, 

 piękno i atrakcyjność pracy. 
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I. Cele konkursu: 

 rozwijanie i poszerzanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody oraz 

przybliżanie im tematyki dotyczącej zagrożeń ekologicznych 

wynikających z zanieczyszczania środowiska, 

 zapoznanie uczniów z formą przekazu jaką jest plakat, 

 zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, 

 rozbudzenie kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci, 

 promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich 

twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

II. Założenia ogólne: 

 wykonanie plakatu pod hasłem: „Słuszna droga prowadzi… przez ekologię 

do wolności… , bo nadmierna eksploatacja naszej planety sprowadza 

ryzyko zagłady i zniewolenia wielu gatunków roślin i zwierząt”, 

 technika wykonania dowolna z wyłączeniem materiałów sypkich  

i nietrwałych (praca płaska), 

 format pracy A3, 

 ilość nadsyłanych prac konkursowych: 10 z danej szkoły, 

 prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. 

III. Kryteria oceny: 

 zgodność pracy z tematem konkursu, 

 kompozycja i estetyka, 

 oryginalność i stopień trudności, 

 samodzielność wykonania. 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

Klasy I –III SP 

„Słuszna droga prowadzi…przez ekologię do wolności…,  

bo nadmierna eksploatacja naszej planety sprowadza ryzyko zagłady  

i zniewolenia wielu gatunków roślin i zwierząt” 
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Regulamin konkursu literackiego 

Klasy IV – VI SP 

„Mam wybór. Wybieram ekologię!” 

- KOMIKS 

 

 

I. Cele konkursu: 

 uświadamianie znaczenia  wpływu codziennych zachowań w domu,  

w szkole i w miejscu  zabaw na stan środowiska, 

 podanie przykładów pozytywnych działań na środowisko, 

 uświadamianie odpowiedzialności za otaczający świat, 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, ich talentów oraz 

zainteresowań artystycznych, 

 promocja młodych artystów biorących udział w konkursie. 

 

II. Założenia ogólne:  

 konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. 

 zadaniem uczestników jest przygotowanie historyjki obrazkowo-

literackiej związanej z tematem konkursu, 

 ilość klatek  8 – 10, 

 maksymalny format pracy:  A-3, 

 technika wykonania dowolna, 

 ilość nadsyłanych prac konkursowych: 10 z danej szkoły. 

 

III. Kryteria oceny: 

 zgodność komiksu z tematem konkursu oraz czytelność 

zamieszczonych treści, 

 twórcza pomysłowość i oryginalność,  

 estetyka pracy, 

 wyjątkowość użytych technik plastycznych, 

 oceniane będą tylko prace indywidualne. 
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I. Cele konkursu: 

 wykazanie się znajomością tematyki przedstawianego problemu, 

 pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie 

technik informatycznych, 

 zachęcenie młodzieży do refleksji związanej z tematem konkursu, 

 zmotywowanie uczestników do wykorzystania różnych źródeł 

informacjipodczas tworzenia nowatorskiej pracy– prezentacji. 

II. Założenia ogólne: 

 uczestnikami mogą być uczniowie klas 7- 8 szkoły podstawowej, 

 w konkursie będą oceniane prace związane z podanym tematem, 

 z danej placówki maksymalna liczba prac to 5. 

III. Kryteria oceny: 

 zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu, 

 nowatorskie podejście do zagadnienia, 

 styl i forma pracy, 

 poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,  

 oryginalność i stopień trudności, 

 samodzielność wykonania. 

IV. Informacje ogólne: 

 Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft 

PowerPoint lub LibreOfficeImpress. 

 Maksymalna liczba slajdów nie może przekraczać 20. 

 Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia 

(mile widziane własne zdjęcia i komentarze). 

 Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub Pendrive. 

Regulamin konkursu informatycznego 

Klasy VII -VIII SP  

„Odpowiedzialność człowieka za świat przyrody  

– sposoby ochrony i zapobiegania jego zniszczeniom” 
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 Ostatni slajd prezentacji powinien zawierać następujące informacje: imię  

i nazwisko autora, telefon i adres szkoły, adres e-mail szkoły, imię  

i nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

 Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

 Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię. 

 Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana  

i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do 

konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście, oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia  

i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają 

prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

 Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe 

prawa autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu 

składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych 

materiałach informacyjnych:druku w dowolnej liczbie publikacji  

i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 

prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z 

działalnością, prowadzoną przez Organizatora). Przystąpienie uczestników 

do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich 

nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę 

na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j. z dn. 2019.09.19). 
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ZAŁĄCZNIK Nr  1 do Regulaminu XIX Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

 

 

Wyrażam zgodęnaprzetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

wzakresie:  

imię inazwisko uczestnika, rok urodzenia uczestnika,wizerunku uczestnika 

przezAdministratoraDanych,którymjest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego 

w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36 – 054 Mrowla, w celu niezbędnym do organizacji 

konkursu o nazwie XIX Wojewódzki Konkurs Ekologiczny  

„Przez ekologię do wolności” 
 

 

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

         (miejscowośći  data)                                    (czytelnypodpis) 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodęnaprzetwarzaniemoich danych osobowych wzakresie: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

wzakresie:  

 

imięinazwisko opiekuna, numer telefonu opiekuna,wizerunku 

przezAdministratoraDanych,którymjest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego 

w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36 – 054 Mrowla, w celu niezbędnym do organizacji 

konkursu o nazwie XIX Wojewódzki Konkurs Ekologiczny  

„Przez ekologię do wolności” 

 

 

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

    (miejscowośći  data)                                    (czytelnypodpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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), w dalszej części zwane RODO, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

I. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60,            

36-054 Mrowla, NIP 8133012472, REGON 691681631. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@sprudnawielka.pllub pisemnie 

na adres administratora danych. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  

Dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikających z Regulaminu XIX Wojewódzkiego 

Konkursu Ekologicznego „Przez ekologię do wolności”na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

IV. Odbiorcy danych osobowych:  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, oraz w przypadku miejsc 

wyróżnionych odbiorcy tych prac. 

V. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest   

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

VII. Podanie przez Panią/ Pana swoich danych osobowych jest warunkiem skorzystania z ofert Szkoły Podstawowej  

w Rudnej Wielkiej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferty 

Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej. 
VIII. Inne informacje: 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.  
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ZAŁĄCZNIK Nr  2 do Regulaminu XIX Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 

 

………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

………………………………………………………. 

Adres autora/osoby składającej oświadczenie 

 

………………………………………………………. 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń 

 

………………………………………………………. 

Tytuł pracy konkursowej 

 

 

Oświadczenie 

 o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich 

na Organizatora Konkursu  

Ja niżej podpisany/a 

 

……………………………………………………………………………… 

(czytelnie imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie) 

 

jako autor pracy konkursowej/ przedstawiciel ustawowy* mojego dziecka/podopiecznego*  

będącego autorem pracy konkursowej 

 

 

……………………………………………………………………………… 

(czytelnie imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, będącego autorem pracy)  

dalej określanej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu 

 

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (zwanego 

Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, 

w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie  

z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do 

utworu. 

 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą  

na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 
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nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na 

rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 

Organizatora dodatkowych opłat.  

 

 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworu, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utrwalono utwór bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych  

i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie  

w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez 

osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu  

i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;  

e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

 

 

Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym 

powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. 

 

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonego do Konkursu utworu (scenariusza zadań) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego 

przed rozpowszechnieniem tego utworu. 

 

Upoważniam również do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego rozpowszechniania 

utworu. 

 

Oświadczam ponadto, że utwór jest mojego autorstwa /autorstwa mojego dziecka/podopiecznego* 

 i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych 

na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

 * - niepotrzebne skreślić 

 

 

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

 (miejscowośći  data)                                    (czytelnypodpis) 
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ZAŁĄCZNIK Nr  3 do Regulaminu XIX Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego* 

 

Wzór Nr 1 (metryczka) 

 

Imię i nazwisko 
 

Wiek 
 

Kategoria  
 

Imię i nazwisko opiekuna 
 

Nazwa i adres 

korespondencyjny 

placówki 

 

* telefon kontaktowy  
 

 

 

Wzór Nr 2 (protokół zbiorczy) 

 

KATEGORIA LICZBA PRAC 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA(-

ów) 

Przedszkole i klasy „0”   

Klasy I – III SP   

Klasy IV – VI SP   

Klasy VII – VIII SP    

 

/pieczęć szkoły lub placówki/ 

 

/nazwa i adres szkoły, telefon/ 

 

* pola należy wypełnić czytelnie 
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