Załącznik do Zarządzenia Nr V/220/2020
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 6 maja 2020r.

Regulamin konkursu
na przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych pod hasłem
„Pokażę Wam, jak o środowisko dbam”
skierowanego do publicznych szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego
I. Organizator konkursu:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 2672109, 41 2672158, 41 2672285
e-mail: konkursyum@um.ostrowiec.pl
II. Cel konkursu:
1. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym
otoczeniu.
2. Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie „JESTEM EKO”.
3. Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
4. Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. racjonalnego gospodarowania odpadami,
ochrony atmosfery i oszczędzania energii.
5. Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę
i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.
6. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań problematyką ochrony
środowiska.
III. Przedmiot konkursu oraz wymagania dotyczące pracy konkursowej:
1. Konkurs skierowany do publicznych szkół podstawowych z terenu Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez placówkę oświatową pracy
konkursowej, tj. pakietu materiałów edukacyjnych pod hasłem „Pokażę Wam, jak
o środowisko dbam”.
3. Pakiet materiałów powinien obejmować następujące elementy:
 film edukacyjny;
 EKOSONG - piosenka ekologiczna;
 komiks edukacyjny,
przygotowane w trzech blokach tematycznych:
 racjonalne gospodarowanie odpadami;
 ochrona atmosfery;
 oszczędzanie energii.
4. Praca konkursowa powinna być kompletna, tj. zawierać opis (załącznik nr 3)
i wyczerpywać katalog elementów i bloków tematycznych wymienionych w pkt. 3,
przy czym dobór elementu do bloku tematycznego jest dowolny.
5. Praca konkursowa jest oryginalną, autorską propozycją i nie była dotychczas
publikowana.
6. Praca konkursowa jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza w żaden sposób
praw autorskich osób trzecich.
7. Dyrektor placówki składa oświadczenie o prawach autorskich (załącznik nr 2).
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8. Przystępując do konkursu osoby zaangażowane w przygotowanie pracy konkursowej
(wymienione w załączniku nr 3) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku. W przypadku niepełnoletnich uczniów zgody,
o których mowa w zdaniu poprzednim, a także zgodę na udział dziecka w konkursie,
wyraża rodzic/opiekun prawny – (załącznik nr 1 i 1a).
9. Film edukacyjny:
1) należy przygotować w jednym z wybranych formatów: avi, mpg, mpeg, mp4 oraz
nagrać na płycie DVD lub nośniku pendrive,
2) czas trwania przygotowanego filmu powinien wynosić 2 minuty (dopuszcza się
odchylenie w długości filmu do 15 sekund w jedną lub drugą stronę). Film
powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe.
10. Piosenka ekologiczna – EKOSONG:
1) należy przygotować w formie nagrania audio lub video w jednym z wybranych
formatów: avi, mpg, mpeg, mp3, mp4 oraz nagrać na płycie DVD lub nośniku
pendrive,
2) czas trwania piosenki powinien wynosić od 2 do 4 minut.
11. Komiks edukacyjny:
1) należy przygotować w formie graficznej na papierze A4 lub A5 – technika
wykonania pracy dowolna;
2) komiks powinien zawierać tytuł i obejmować minimum 8 stron + okładkę.
12. W strukturze opisu pracy konkursowej (załącznik nr 3) należy uwzględnić następujące
elementy:
1) dane teleadresowe placówki;
2) tytuł pracy konkursowej;
3) krótkie wprowadzenie;
4) wszystkie materiały źródłowe, wykorzystane w materiałach;
5) zaangażowane osoby – imiona i nazwiska, z informacją czy jest to uczeń,
nauczyciel, rodzic itp.;
6) imię i nazwisko opiekuna pracy konkursowej.
13. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udostępnieniem jej na licencji
CC-BY-NC (Creative Commons - uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne) na
następujących polach eksploatacji:
1) Telewizje Lokalne, (Telewizja Krzemionki, Telewizja Lokalna) obejmujące
swoim zasięgiem powiat ostrowiecki, opatowski, starachowicki, sandomierski
2) Radio Ostrowiec, Radio Rekord, Radio Kielce
3) w
serwisie
społecznościowym
Facebook
na
profilu
https://www.facebook.com/ostrowiec.swietokrzyski
4) w serwisie Youtube (http://www.youtube.com/),
5) na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl oraz www.eko.um.ostrowiec.pl
6) prasie lokalnej: Echo Dnia, Gazeta Ostrowiecka
7) na portalu informacyjnym www.ostrowiecnews.pl

IV. Zasady konkursu:
1. Każda placówka może zgłosić jeden, kompletny pakiet materiałów edukacyjnych pod
hasłem „Pokażę Wam, jak o środowisko dbam”.
2. Prace konkursowe wraz z załącznikami nr 1, 1a, 2 i 3 należy dostarczyć do Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, pok. 101 w ciągu 240 dni od dnia ogłoszenia konkursu,
w zapieczętowanej i opisanej kopercie: Konkurs „Pokażę Wam, jak o środowisko
dbam” – (nazwa placówki).
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3. Płyta DVD/nośnik pendrive oraz komiks muszą posiadać czytelny opis zawierający
nazwę placówki.
4. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie przesłana pocztą elektroniczną
poszczególnym placówkom oświatowym.
5. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na
korzystanie z prac konkursowych w celach edukacyjnych, stosownie do potrzeb
Organizatora (między innymi emisja w lokalnej telewizji, na stronie internetowej
Organizatora, publikacja w prasie i wydawnictwach promocyjnych).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie
nadają się one do publicznej prezentacji.
V Ocena i nagrody:
1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta
Miasta.
2. Każdy z trzech elementów tj. film, piosenka i komiks będą oceniane oddzielnie.
Łącznie praca konkursowa może otrzymać maksymalnie 105 pkt.
3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody pieniężne na inwestycje ekologiczne na
terenie wyróżnionych placówek:
1) I miejsce - nagroda główna – 77 000,00 zł, w tym 70 000,00 na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej w placówce oraz 7 000,00 zł na dowolne przedsięwzięcie ekologiczne
w placówce (np. zakup urządzeń, wyposażenia, nagród, itp.);
2) II miejsce - 4 000,00 zł na dowolne przedsięwzięcie ekologiczne w placówce (np.
zakup urządzeń, wyposażenia, nagród, itp.);
3) III miejsce – 2 000,00 zł na dowolne przedsięwzięcie ekologiczne w placówce (np.
zakup urządzeń, wyposażenia, nagród, itp.);
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2020 r.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i terminie wręczenia
nagród.
VI. Kryteria oceny prac:
 wartość merytoryczna i edukacyjna – max. 10 pkt.;
 liczba i rodzaj zaangażowanych osób – 5 pkt.;
 odzwierciedlenie tematyki konkursu – max. 5 pkt.;
 sposób prezentacji problematyki, język przekazu – max. 5 pkt.;
 kreatywność w podejściu do tematu – max. 5 pkt.;
 spójność, estetyka i jakość techniczna pracy konkursowej – max. 5 pkt.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego www.eko.um.ostrowiec.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie uczestnictwa w konkursie.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez uczestników
warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

z up. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Dominik Smoliński
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