
 

 
 

II OGÓLNOPOLSKI   

EKO KONKURS 

„Eko Wynalazca” 

 

Pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Płocka 

Andrzeja Nowakowskiego 
 

 

 

§ 1 

Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku. 

 

§ 2 

Sponsorzy: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

3. Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Jolanta Włudarska 

4. Hurtownia Zabawek i Artykułów Szkolnych "Gumiś" - Krzysztof Krzemiński 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

2. Skierowany jest do dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych. 

 

§ 4 

Cele konkursu 

1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów. 

2. Zaspokajanie potrzeb uczniów w nabywaniu, pogłębianiu i wykorzystywaniu wiedzy przyrodniczej 

podczas wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. 

3. Aktywizowanie do podejmowania działań w celu poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań. 

4. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej. 

5. Kształtowanie świadomości, wrażliwości ekologicznej oraz zrozumienie współzależności człowieka   

i środowiska. 

6. Promowanie akcji ekologicznych. 

7. Rozwijanie uzdolnień uczniów oraz kreatywności.  

 

 

 

 



 

 
 

§ 5 

Postanowienia ogólne 

1. Wysyłając pracę na konkurs, Uczestnik oraz jego opiekun prawny potwierdzają, że wyrażają zgodę na 

zasady konkursu określone w regulaminie. 

2. Wysyłając pracę na konkurs, Uczestnik potwierdza, że jest autorem zgłaszanej pracy. 

3. Zgłaszając swój udział w konkursie, Uczestnik oraz jego prawny opiekun wyrażają zgodę na 

umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika na listach rankingowych. 

4. Zgłaszając pracę, Uczestnik oraz jego prawny opiekun wyrażają zgodę na publikację pracy                                

w Internecie, celem której będzie upowszechnianie wyników konkursu. 

5. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

6. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły 

http://sp14plock.edu.pl w zakładce „Konkurs”. 

 
 

§ 7 

Termin i adres nadsyłania prac 

1. Prace należy przesłać do organizatora do dnia 10 kwietnia 2023 roku. Prace nadesłane po terminie 

nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego lub data nadesłania pracy drogą 

elektroniczną). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac podczas transportu. 

3. Koszty wysyłki ponoszą Uczestnicy konkursu. 

4. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom i pozostają własnością Organizatora. 

5. Adres pod który należy nadsyłać prace: 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera 

Aleja Stanisława Jachowicza 20 

09 - 402 Płock 

(z dopiskiem: Eko Konkurs – Eko Wynalazca) 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

eko_komiks_sp14plock@sp14plock.edu.pl 

 

§ 8 

Warunki uczestnictwa 

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria wiekowa: dzieci „0”oddziałów przedszkolnych – uczniowie klasy I, 

b) II kategoria wiekowa: uczniowie klas II - IV, 

c) III kategoria wiekowa: uczniowie klas V - VIII. 

2. Tematyka prac musi nawiązywać do tytułu konkursu. 

3. Tematyka dla poszczególnych kategorii wiekowych: 

a) I kategoria wiekowa (dzieci „0”oddziałów przedszkolnych – uczniowie klasy I): 

- „Wynalazek na fotografii” 

Twoim zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie wynalazku, który posłuży ludziom                         

w dbaniu o planetę – Ziemię, będzie niwelował zagrożenia płynące z naszych działań. Po wykonaniu 

wynalazku, zrób zdjęcie, na którym zaprezentujesz swoje dzieło. Pamiętaj, by na zdjęciu poza 

wynalazkiem znalazł się również Wynalazca, czyli Ty. Opraw zdjęcie ramką, wykonaną wybraną 

przez Ciebie techniką. Nie zapomnij nazwać swojego wynalazku. Z tyłu ramki (na trwałe) przyklej 

metryczkę.  

http://sp14plock.edu.pl/index.php/pl/
mailto:eko_komiks_sp14plock@sp14plock.edu.pl


 

 
 

Format fotografii z ramką: nie większy niż A4. 

Wykonaną pracę należy przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera 

Aleja Stanisława Jachowicza 20 

09 - 402 Płock 

(z dopiskiem: Eko Konkurs – Eko Wynalazca). 

 

b) II kategoria wiekowa (uczniowie klas II-IV): 

- „Eko Reklama” 

Twoim zadaniem jest zaprojektowanie, wykonanie i zareklamowanie swojego wynalazku, 

który wspomagałby ludzi w dbaniu o naszą planetę - Ziemię. Po zaprojektowaniu i wykonaniu 

wynalazku, nakręć krótką reklamę, zachęcającą do zakupu Twojego dzieła. Pamiętaj, aby odbiorcy 

zostali zapoznani z działaniem i funkcją wynalazku. 

Długość reklamy nie może przekraczać 20 sekund.  

Na końcu reklamy zamieść swoje dane, zawarte w papierowej metryczce. 

Link do reklamy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

eko_komiks_sp14plock@sp14plock.edu.pl 

Jeśli zdecydujesz się nagrać reklamę na nośnik pamięci (np. pendrive, płytę CD) prześlij go na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera 

Aleja Stanisława Jachowicza 20 

09 - 402 Płock 

(z dopiskiem: Eko Konkurs – Eko Wynalazca). 

 

c) III kategoria wiekowa (uczniowie klas V - VIII): 

- „Eko Reklama” 

Twoim zadaniem jest zaprojektowanie, wykonanie i zareklamowanie swojego wynalazku, który 

wspomagałby ludzi w dbaniu o naszą planetę - Ziemię. Po zaprojektowaniu i wykonaniu wynalazku, 

nakręć krótką reklamę, zachęcającą do zakupu Twojego dzieła. Pamiętaj, aby odbiorcy zostali 

zapoznani z działaniem i funkcją wynalazku. 

Długość reklamy nie może przekraczać 20 sekund.  

Na końcu reklamy zamieść swoje dane, zawarte w papierowej metryczce. 

Link do reklamy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

eko_komiks_sp14plock@sp14plock.edu.pl 

Jeśli zdecydujesz się nagrać reklamę na nośnik pamięci (np. pendrive, płytę CD) prześlij go na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera 

Aleja Stanisława Jachowicza 20 

09 - 402 Płock 

(z dopiskiem: Eko Konkurs – Eko Wynalazca). 

4. Do każdej pracy należy dołączyć: 

- oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie podpisane przez rodzica lub prawnego 

opiekuna – załącznik nr 1, 

- metryczkę (opis DRUKOWANYMI literami), przyklejoną do pracy – załącznik nr 2 (w przypadku 

wykonania prac w I kategorii wiekowej), 

- fotografie bez przyklejonej metryczki nie będą oceniane przez Komisję Konkursową,  

- w przypadku przesłania prac drogą elektroniczną (prace z II i III kategorii wiekowej), należy dołączyć 

skan oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w konkursie, 



 

 
 

- reklamy muszą zawierać (na końcu) dane uczestnika, zawarte w metryczce, 

- reklamy bez zamieszczonych na końcu danych nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 

5. Kryteria oceny prac: 

- zgodność treści wykonanej pracy z tematem i regulaminem konkursu, 

- samodzielność wykonania, 

- walory i estetyka pracy, 

- kreatywność. 

6. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu 

do dnia 24 kwietnia 2023 roku. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna i ostateczna. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 28 kwietnia 2023 r. na stronie www Organizatora: 

http://sp14plock.edu.pl. 

9. Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w maju 2023 r. 

 

§ 9 

Nagrody 

1. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych, w opinii Komisji 

Konkursowej, prac.  

2. Organizator konkursu planują również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną 

zakwalifikowane do głównych nagród. 

3. Autorzy  nagrodzonych oraz wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

4. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

5. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu w maju 2023 r. Wszystkim pozostałym 

Uczestnikom konkursu dyplomy zostaną wysłane przez Organizatora konkursu za pośrednictwem 

poczty. 

 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie  

WSZYSTKICH UCZNIÓW 

oraz życzymy UDANEJ ZABAWY  

http://sp14plock.edu.pl/

