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Regulamin 

gminnego konkursu fotograficznego 

w zakresie edukacji ekologicznej na terenie Gminy Kozienice 

pt. ,, Bliżej środowiska naturalnego – bliżej ludzi”. 

 

Patronat honorowy: dr Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice 

 

1. Organizatorem konkursu jest Kozienicka Gospodarka Komunalna                                        

Sp. z o.o. w Kozienicach, zaś współorganizatorem Kozienicki Dom Kultury                      

im. Bogusława Klimczuka. 

 

2. Cele konkursu: 

 nabycie świadomości ekologicznej uczestników konkursu jak również budowanie 

postaw proekologicznych poprzez propagowanie wiedzy z zakresu: 

 jak chronić grunty przed zanieczyszczeniem ściekami, 

 możliwości pozbywania się ścieków w sposób chroniący środowisko, 

 sposobów i urządzeń do przesyłania ścieków w sposób zabezpieczający śro-

dowisko przed zanieczyszczeniem 

 znaczenia krążenia wody w środowisku w obiegu zamkniętym – „produkcja” 

wody ze ścieków, ograniczenie marnotrawstwa wody,  

 przeciwdziałania w powstawaniu skażeń wód. 

 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta                     

i gminy Kozienice. 

 

4. Przedmiot konkursu i kategorie wiekowe: 

 Praca fotograficzna 

-szkoły podstawowe klasy I-III 

-szkoły podstawowe klasy IV-VI 

 Nagrody pocieszenia dla  uczniów szkół podstawowych, którzy nie zajęli żadne-

go miejsca w konkursie  

 Nagrody wyróżnienia dla szkół biorących udział w konkursie (sadzonki roślin ga-

tunków rodzimych) 
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 Nagrody dla szkół z których wyłoniono największą liczbę laureatów kolejno 

pierwszych, drugich i trzecich miejsc z obu konkursów fotograficznego i pla-

stycznego 

     

5. Prace powinny spełniać następujące wymagania: 

 Format A3,  

 Technika dowolna np.: fotokolaż, zdjęcia z opisem, fotomontaż, zdjęcia mogą 

być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej 

 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Oceniane będą prace indywidualne z jednym opiekunem, opatrzone opisem na prawej 

stronie w dolnym rogu, zawierające dane: 

 Imię i nazwisko ucznia 

 Klasa, wiek 

 Imię i nazwisko opiekuna 

 Adres placówki, telefon. 

 

7. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematyką konkursu 

 samodzielność wykonania 

 estetyka wykonania. 

 

8. Założenia organizacyjne: 

 Każda placówka może nadesłać po 3 prace w każdej kategorii wiekowej. 

 Prace oceni jury powołane przez organizatora. 

 W każdej kategorii przewidziane są nagrody. 

 Informację o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród, szkoły otrzymają tele-

fonicznie . 

 Informacje dotyczące wyników zakończenia konkursu oraz miejsca wręczenia na-

gród, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły koordynującej projekt, 

najpóźniej do 27.11.2015 r.. 

 Najpóźniejszy termin rozstrzygnięcia - 26.11.2015r. 

 Termin wręczenia nagród – 30.11.2015r. 

 Dostarczone prace wraz z prawami autorskimi,  przechodzą na własność organizato-

ra konkursu 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

wyników konkursu i danych osobowych uczestników.  

 Szkoła koordynująca, w ramach projektu, ma zorganizować dla uczestników wy-

cieczkę do oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Ko-

zienice. 

 

9. Prace należy składać od 03.11.2015r. do 13 .11.2015r. na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kocha-

nowskiej 26-900 Kozienice ul. Kościuszki  
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Z dopiskiem:  

,,Konkurs fotograficzny pt. ,, Bliżej środowiska naturalnego – bliżej ludzi”. 


