
  
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie  

Projekt: Razem dla czystego powietrza Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY   

,,ALTERNATYWNE I NIEALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII, ICH ROLA I ZNACZENIE”  

 

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Kociszewie. 

 

II. Tematyka konkursu: ,,Alternatywne i niealternatywne źródła energii , ich rola i znaczenie” 

 

III.  III. Celem konkursu jest:   

1.Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.  

2.Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.  

3.Uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody. 

5.Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych.  

6. Zwiększenie świadomości, że odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw kopalnych. 

7. Przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii 

8.Podkreślenie znaczenia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie województwa 

łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. 

9.Poszerzanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. 

 

IV. Zasady organizacji konkursu:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 

2. Każdy uczestnik pisze pracę , której temat to: „ Alternatywne i niealternatywne źródła energii, ich 

rola i znaczenie”. Praca powinna być napisana komputerowo - w programie Word, LibreOffice, 

WordPad. 

3. Czas trwania konkursu: od 26 maja do 8 czerwca 2020 r.  

4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie pracy w formie cyfrowej.  



5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:   

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

 zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią pracy wykonanej 

przez inne osoby,  

 nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.  

7. Pracę w formie cyfrowej należy przesłać na adres mailowy monikamaslo@wp.pl 

9. Wraz z napisaną pracą należy przesłać dane, zawierające:  

 imię i nazwisko autora, 

 klasę,  

 tytuł pracy. 

10. Ostateczny termin składania prac upływa 8 czerwca 2020 r. 

11. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej 

pracy. 

 

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:  

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2020 r. na stronie internetowej szkoły. 

 3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. 

 

 VI. Przepisy końcowe  

1.Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

2.Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, zdjęcia prac uczniów) przechowuje Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.  

3.Uczniowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

konkursu. 

4.Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji 

konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.  

Koordynatorzy konkursu:  

Monika Maślikowska-Stępień , 

Małgorzata Kędziak,  

Małgorzata Słomczyńska. 

mailto:monikamaslo@wp.pl

