
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO 

„365 DNI DLA ZIEMI” 

                Domki dla pszczół murarek i innych owadów 

 

 

1) Organizatorem  konkursu jest 

Szkoła Podstawowa nr 124 im. M. Curie – Skłodowskiej;  ul. Weigla 2, 30-898 

Kraków 

koordynator konkursu: Karolina Kantor tel. 500070327 e-mail: 

konkursy.sp124@gmail.com 

2) Termin  dostarczania prac: do 1 kwietnia 2022r.  na portierni  Szkoły przy ul. Weigla 

2 

Rozstrzygnięcie konkursu:  22 kwietnia 2021r.  

3) Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony 

przyrody, promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie uzdolnień 

technicznych i plastycznych dzieci i młodzieży; 

4) Zasady uczestnictwa w konkursie 

a) W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół, które znajdują się w dzielnicy XII 

Bieżanów – Prokocim 

b) Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie domku dla owadów 

pożytecznych  

c) Wielkość i konstrukcja domku jest dowolna, pod warunkiem, że będzie on 

spełniał swoją podstawową rolę;  

d) Materiały do przygotowania domku lub budki powinny być jak najbardziej 

naturalne, ekologiczne (drewno surowe, niemalowane, sklejka wodoodporna, 

korek, gałązki, łodygi trzcinowe, szyszki, liście, mech, słoma); 

e) W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje domek lub budkę, prace 

zbiorowe nie będą oceniane; 

f) Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z 

Regulaminem, a w szczególności gotowe domki, zakupione w sklepach 

ogrodniczych i marketach oraz wykorzystane wcześniej w innych konkursach, 



5) Oceny prac oraz wyłonienie laureatów 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Jury w ocenie 

będzie brało pod uwagę:  

a) funkcjonalność i zgodność z tematem konkursu – czy konstrukcja dla owadów 

może pełnić swoje funkcje 

b) stopień trudności wykonania domku,        

c) jakość i estetyka pracy,                

d) oryginalność pracy. 

6) Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie 

7) Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO 

„365 DNI DLA ZIEMI” 

Drugie życie podkoszulka, czyli praktyczne sposoby 

na reaktywację starych i zużytych koszulek 

 

8) Organizatorem  konkursu jest 

Szkoła Podstawowa nr 124 im. M. Curie – Skłodowskiej;  ul. Weigla 2, 30-898 

Kraków 

koordynator konkursu: Karolina Kantor tel. 500070327 e-mail: 

konkursy.sp124@gmail.com 

9) Termin  dostarczania prac: do 1 kwietnia 2022r.  do sekretariatu Szkoły 

Rozstrzygnięcie konkursu:  22 kwietnia 2021r.  

10) Celem konkursu jest uświadomienie uczniom roli recyklingu w codziennym życiu. 

Wiąże się to z  ograniczeniem zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie 

ilości odpadów. Wszystkie działania związane z realizacją w/w konkursu mają 

zaszczepić w uczniach potrzebę świadomego dbania o otaczające nas środowisko i 

podejścia w kreatywny sposób do ponownego wykorzystania produktów już 

zużytych/odpadowych.  

11) Zasady uczestnictwa w konkursie 

 Zmień swoją starą koszulkę nie do poznania. Zamiast ją wyrzucić nadaj jej nowy 

wygląd, funkcję i przeznaczenie. Przycinaj, maluj, szyj – zmieniaj. Ograniczeniem 

niech będzie jedynie Twoja wyobraźnia. 

 Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII 

 Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie wykonane. 

 Podczas analizy nadesłanych prac pod uwagę brane będzie: kreatywne podejście do 

tematu, staranność wykonania, wrażenia estetyczne oraz oryginalność. 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem wyrażenia zgody na 

publikację nagrodzonej pracy wraz z imieniem i nazwiskiem laureata na stronie 

internetowej szkoły, Facebooku szkoły oraz blogu konkursu. 



 Zdjęcia wykonanej pracy i krótki opis dotyczący realizacji zadania (etapy 

powstawania, wykorzystane materiały itp.)  należy przesłać na adres: 

konkursy.sp124@gmail.com w tytule proszę wpisać: nazwę konkursu, imię i 

nazwisko ucznia oraz opiekuna, klasę, nazwę i numer szkoły z której praca pochodzi. 

 Po zweryfikowaniu wszystkich zdjęć nadesłanych prac zwrócimy się z prośbą do 

autorów najciekawszych projektów o dostarczenie do szkoły przygotowanych 

koszulek w celu ostatecznej oceny zadania.  

 Prace konkursowe będą oceniane przez jury konkursowe składające się z 

pracowników szkoły SP Nr 124.  

 Wśród prac uczestników konkursu zostanie wyłonione I,II,III oraz wyróżnienie. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału miejsc w zależności 

od ilości i poziomu dostarczonych prac. 

 Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres konkursy.sp124@gmail.com 

w temacie wiadomości wpisując nazwę konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



            REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU                     

EKOLOGICZNEGO „365  DNI DLA ZIEMI” 

Ekologiczna zabawka 

 

 

I. Cele konkursu: 

 zainteresowanie ro z norodnos cią, bogactwem i pięknem przyrody oraz ochroną 

s rodowiska, 

 propagowanie segregacji i recyklingu odpado w, 

 doskonalenie zdolnos ci manualnych, 

 prezentacja i popularyzacja two rczos ci dziecięcej, 

 rozwijanie osobistych zainteresowan , wraz liwos ci estetycznej oraz 

indywidualnych zdolnos ci two rczych, 

 zachęcenie ucznio w do wykonywania prac przestrzennych z ro z nych materiało w 

jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, 

 pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii. 

 

II. Zasady konkursu: 

o Uczestnikiem konkursu moz e byc  uczen  klasy I - III szkoły podstawowej. 

o Z kaz dej szkoły moz na przesłac  maksymalnie 5 prac. 

o Praca musi przedstawiac  zabawkę wykonaną z odpado w recyklingowych. 

o Do konkursu mogą zostac  zgłoszone jedynie prace autorskie, kto re nie zostały 

uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

o Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunko w, wyraz onych w 

niniejszym regulaminie. 

 

III. Kryteria oceny: 

1. Walory merytoryczne - zgodnos c  z celami konkursu, wartos ci poznawcze. 

2. Walory artystyczne - ogo lne wraz enie, pomysłowos c , oryginalnos c . 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 



 1. Zgloszona praca musi zawierac  dołączoną metryczkę. Opis powinien zawierac : TYTUŁ 

  PRACY, NAZWISKO I IMIĘ AUTORA, KLASA (wiek) AUTORA, NAZWĘ SZKOŁY 

  DO KTO REJ UCZĘSZCZA (w tym adres e-mail szkoły) ORAZ DANE NAUCZYCIELA. 

 2. Wymiary pracy - dowolne. Technika - dowolna. Forma pracy - przestrzenna. 

 3. Wraz z pracą konkursową (zabawką ekologiczną) nalez y dostarczyc  kartę zgłoszenia 

   uczestnictwa w Konkursie - Załącznik nr 1. 

 4. Ze względu na udział w Konkursie uczestniko w nieletnich nalez y załączyc  pisemną 

  zgodę rodzico w na przetwarzanie danych osobowych. - Załącznik nr 2. 

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

   niezgodnych z tematyką oraz bez opisu. 

 6. Prace nadesłane na Konkurs wezmą udział w wystawie zorganizowanej przez SP 124, 

po 

   kto rej będą do odbioru przez autoro w. 

 7. Autorom najlepszych prac (zabawek ekologicznych) zostaną przyznane dyplomy i 

   nagrody. 

  

Terminarz Konkursu: 

1. Prace konkursowe nalez y przesłac  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31.03.2022r. 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r. 

4. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni na adres e-mail szkoły. Lista 

nagrodzonych będzie ro wniez  umieszczona na stronie Organizatora. 

5. Nagrodzeni autorzy prac zostaną zaproszeni na Uroczyste Rozdanie Nagro d w dniu 

22.04.2022r. (godzina i forma rozdania nagro d zostaną podane w po z niejszym terminie). 

6. Prace (zabawki ekologiczne) nalez y nadsyłac  na Konkurs do siedziby Organizatora na 

adres: 

Szkoła Podstawowa nr 124 im. M. Skłodowskiej-Curie 

Filia 

ul. H. Sucharskiego 38 

30-898 Krako w 

z dopiskiem „Zabawka ekologiczna”.   

ZAPRASZAMY ! 



REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU                     

EKOLOGICZNEGO „365  DNI DLA ZIEMI” 

Moja szkoła jest Eko-reportaż 

 

   

1) Organizatorem  konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 124 im. M. Curie – 

Skłodowskiej ;ul. Weigla 2, 30-898 Kraków 

koordynator konkursu: Karolina Kantor tel. 500070327 e-mail: 

konkursy.sp124@gmail.com 

2) Termin  dostarczania prac: do 1 kwietnia 2022r.  do sekretariatu Szkoły 

Rozstrzygnięcie konkursu:  22 kwietnia 2022r. 

3) Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony 

przyrody, promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności w 

zakresie amatorskiego dziennikarstwa reportażowego dzieci i młodzieży; 

4) Zasady uczestnictwa w konkursie 

a) W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół, które leżą na terytorium 

dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim 

b) Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII, praca jest zbiorowa- 

maksymalnie 4-6 osób, do konkursu można zgłosić tylko jeden reportaż z 

danej szkoły; 

c) Zadanie konkursowe polega na nagraniu reportażu, którego tematem są 

działania ekologiczne podejmowane w szkole; 

d) Reportaż powinien być nagrany w formie filmu trwającym od 5-10 min,  

e) Gotowe nagranie należy umieścić na dysku google a następnie poprzez 

udostępnienie linku przesłać na adres koordynatora konkursu……… w tytule: 

Konkurs Moja szkoła jest Eko-reportaż oraz nazwa szkoły.  

f) Do konkursu nie zostaną dopuszczone reportaże zawierające elementy 

niezgodne z Regulaminem i zawierające nieodpowiednie treści; 



g) Film- reportaż przed wysłaniem musi zostać pisemnie zatwierdzony przez 

Dyrekcję placówki.  

h) Wizerunek wszystkich osób występujących w filmie- reportażu musi być 

potwierdzony pisemną zgodą osoby niepełnoletnie zgodę wypełniają rodzice/ 

prawni opiekunowie, osoby pełnoletnie samodzielnie. Załącznik nr1 

5) Oceny prac oraz wyłonienie laureatów 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Jury w ocenie 

będzie brało pod uwagę: 

a) zgodność z tematem konkursu – działania proekologiczne, 

b) stopień trudności wykonania reportażu,        

c) styl wypowiedzi, ilość i jakość informacji,              

d) oryginalność pracy, wykorzystanie podkładu muzycznego, połączenie filmu ze 

zdjęciami,  

6) Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie 

7) Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. 

 

  

 

 

 

 

       

  

 

 

 

  



                                   Załącznik 1 

  ZGODA NA UDZIAŁ W  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM 

„365 DNI DLA ZIEMI” 

                 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
( imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) 

 

w konkursie MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM 

„365 DNI DLA ZIEMI” 

Organizowanym przez   Szkołę Podstawową nr 124 im. M. Curie – Skłodowskiej;  ul. 

Weigla 2, 30-898 Kraków 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

http://sp124.nazwa.pl/wordpress/i akceptuję jego postanowienia.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z poźn. zm.).  

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej, w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu  

 

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

miejscowość, data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie z 
siedzibą w Krakowie, ul. Ferdynanda Weigla 2 i są one podawane w celu:  

1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Szkołę zadań publicznych, wynikających 
wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi szkoły.  

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do 
podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.  

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie. 

Informujemy, że:  



1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się 
wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy 
czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże 
zgody przed jej wycofaniem.  

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy 
prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą 
przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.  

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych 
przez naszą jednostkę.  

5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez 
nas usług.  

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - 
na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 
ust. 1 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 (RODO). Niniejsza informacja ma charakter 
ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w 
związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w 
art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej 
sprawy.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 
Kraków, adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl 

  



 

Załącznik nr 2 

 

……………………. 

(pieczęc  szkoły) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY „365  DNI DLA ZIEMI” 

Szkołę Podstawową nr 124 im. M. Skłodowskiej-Curie 

ul. F. Weigla 2, 30-898 Krako w 

 Dane uczestnika Konkursu 

1. Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................................... ... 

2. Tytuł konkursu ............................................................................................................. ........................ 

3. Klasa (wiek) .............................................................................................................................. 

4. Adres i nazwa szkoły ..................................................................................................................... 

5. Telefon szkoły ........................................................................................................... ..................... 

6. E-mail szkoły ................................................................................................................................. 

7. Imię i nazwisko nauczyciela .......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


