
XXVI  Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne

Przywróćmy naszą Ziemię

Zapraszamy do udziału w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja
15. celu zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie”:
chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów
lądowych, zrównoważyć gospodarowanie lasami, powstrzymać i odwrócić proces
degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Organizator i współorganizatorzy konkursu: Polski Klub Ekologiczny Okręg
Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski
Gniezno, Nadleśnictwo Gniezno.

Cele konkursu:

● promowanie idei ochrony środowiska,

● upowszechnienie wiedzy na temat ekologii, przyrody i ochrony środowiska,

● kształtowanie postaw proekologicznych,

● polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska,

● dążenie do zrównoważonego rozwoju,

● uświadomienie zagrożeń dla środowiska,

● rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym
otoczeniu ucznia.

Warunki uczestnictwa:

● Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych,  średnich, świetlic oraz wychowanków placówek opiekuńczych ii
ośrodków szkolno - wychowawczych.



● Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:

GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków

GRUPA II : klasy 1 - 3 szkół podstawowych

GRUPA III : klasy IV – VI szkół podstawowych

GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych

GRUPA V : szkoły średnie

● Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.

● Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.

● Prace należy nadsyłać  za pośrednictwem szkoły/placówki na adres
pkegniezno@wp.pl. Należy dołączyć  listę uczestników i skany podpisanych  zgód.
Każda placówka może zgłosić 10 prac z danej grupy wiekowej.

Zadania konkursowe:

Ze względu na okoliczności pandemii konkurs będzie miał formę zadań cyfrowych.

GRUPA I : przedszkola – grupy 6-latków
zadanie konkursowe – obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i narysuj, co Ty możesz
zrobić dla Ziemi.

GRUPA 2 : klasy 1 - 3 szkół podstawowych
zadanie konkursowe – obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i wykonaj dowolną
techniką plastyczną ( możliwość wykonania pracy w programie Paint) Kartkę dla Ziemi z
okazji jej święta i ułóż krótkie życzenia dla naszej planety.

GRUPA III : klasy IV – VI szkół podstawowych
zadanie konkursowe: obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA ; ułóż rymowane hasło
zachęcające do życia w sposób przyjazny dla Ziemi i zilustruj je w formie plakatu   ( technika
dowolna, można zastosować program Paint lub Canva).

GRUPA IV : klasy VII – VIII szkół podstawowych
zadanie konkursowe: obejrzyj film https://youtu.be/lBY9TXCz9hA i stwórz 7 slajdową
prezentację w programie Power Point na temat: „Ekologiczne nawyki w mojej rodzinie” .

GRUPA V : szkoły średnie
zadanie konkursowe: napisz artykuł na stronę www.pke.gniezno.pl przedstawiający ideę
Celów Zrównoważonego Rozwoju. ( Strona A4, czcionka 10)

mailto:pkegniezno@wp.pl
https://youtu.be/lBY9TXCz9hA
https://youtu.be/lBY9TXCz9hA
https://youtu.be/lBY9TXCz9hA
https://youtu.be/lBY9TXCz9hA
http://www.pke.gniezno.pl


Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe w postaci zdjęć ( grupa 1-3 ) linku ( grupa 4) lub pliku pdf należy
przesyłać do dnia 22 kwietnia br na adres pkegniezno@wp.pl. Prosimy szkolnych
koordynatorów o wysłanie wszystkich prac wraz z listą uczestników oraz skanami lub
zdjęciami zgód.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 maja 2021 r.

Ocena prac konkursowych:

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, która zostanie wyłoniona spośród specjalistów
oraz członków PKE.

1. Komisja oceniać będzie pomysłowość, nowatorstwo w podejściu do tematu, technikę,
zwięzłe ujęcie tematu, estetykę wykonania, wartość merytoryczną pracy,
oryginalność, wkład pracy itp.

2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie

podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród (I lub II lub III

miejsca) w przypadku niewystarczającego poziomu merytorycznego nadesłanych
prac.

6. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace, jednoznacznie wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
Konkursu.

7. Zgłoszona praca staje się własnością Organizatora.
8. Najciekawsze prace będą opublikowane na stronie www i FB  Polskiego Klubu

Ekologicznego oraz w mediach informujących o konkursie.
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Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na
udział w konkursie

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy……………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie PKE – Koła w Gnieźnie.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości wymienionego
dziecka 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 w bazie danych organizatora konkursu, i
przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. publikacje prac
konkursowych.

Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka.

....................................................................

(podpis przedstawiciela ustawowego)


