UCHWAŁA NR 153/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia REGULAMINU XVIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU
EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 13, art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920
t.j.) oraz art. 403 ust. 1, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia:
§ 1. Przyjąć regulamin konkursu pn. "XVIII Edycja Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego
dla
szkół
średnich
Powiatu
Kłodzkiego"
organizowanego
przez
Starostwo
Powiatowe
w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem członków
zespołu w sprawie praw autorskich stanowiących odpowiednio załącznik nr 1, nr 2 i nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 153/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 15 września 2021 r.
REGULAMIN XVIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNOPRZYRODNICZEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
§2 CEL i PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
1) zainteresowanie młodzieży szkół średnich powiatu kłodzkiego otaczającą naturą, ochroną
powietrza przed zanieczyszczeniami, które są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska oraz
problemem niezwykle ważnym ze względu na jakość życia obywateli,
2) aktywizacja uczniów szkół średnich,
ogólny poziom wiedzy o środowisku,

by

przez

celowe

zdobywanie

3) rozwijanie
umiejętności
wykorzystania
dostępnych
i fotograficznych do opracowania prezentacji multimedialnej.

wiadomości

materiałów

podnosili
źródłowych

2. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna nt. Sposobów poprawy jakości powietrza na
terenie Powiatu Kłodzkiego.
§3 ORGANIZACJA KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas szkół średnich Powiatu Kłodzkiego.
2. Konkurs rozpocznie się 16 września 2021 i trwać będzie do 31 grudnia 2021 r.
3. Warunkiem
uczestnictwa
w konkursie
jest
wykonanie
prezentacji
multimedialnej
przez
zespół/oły
uczniów,
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
(załącznik
nr
2
do uchwały) przez dyrekcję szkoły oraz wypełnienie oświadczenia członków zespołu
w sprawie praw autorskich (załącznik nr 3 do uchwały).
4. Prezentacje przesłane bez podpisanego formularza oraz załączników nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.
5. Uczniowie poszczególnych szkół przygotowują prezentacje w zespole max. 3 osobowym. Prezentacje
uczestnicy
przygotowują
samodzielnie.
Wskazówkami
i pomocą
przygotowującym
się uczestnikom służą nauczyciele przedmiotów związanych z ekologią i ochroną przyrody.
6. Konkurs przeprowadzany jest dwustopniowo:
1) 1 stopień - eliminacje szkolne, tworzenie zespołów, przygotowanie prezentacji i jej zgłoszenie, powołanie
Komisji Konkursowej – 16 września 2021 - 10 listopada 2021,
2) 2 stopień - ocena prezentacji, rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie nagród, wręczenie nagród, rozliczenie
konkursu – 11 listopada 2021 – 31 grudnia 2021 r.
7. Nie ogranicza się ilości uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych. Dyrekcje poszczególnych
szkół we własnym zakresie typują skład zgłaszanych zespołów. Przeprowadzając eliminacje szkolne
w dowolnie wybranej przez siebie formie celem wyłonienia odpowiedniej ilości zespołów wg. poniższej tabeli:
Ilość uczniów w szkole

do 300 uczniów
301-600 uczniów
601- powyżej uczniów

Ilość zespołów i prezentacji
1 zespół -1 prezentacja
2 zespoły – 2 prezentacje
3 zespoły – 3 prezentacje

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prezentacji ponoszą uczestnicy konkursu.
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9. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 2 do uchwały) wraz z wypełnionymi oświadczeniami członków
zespołu w sprawie praw autorskich (załącznik nr 3 do uchwały) oraz prezentacją należy dostarczyć do Biura
Obsługi
Klienta
tutejszego
Starostwa,
ul.
Okrzei
1 w Kłodzku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r. co jest warunkiem dopuszczenia do udziału
w konkursie.
10. Wymagania dotyczące prezentacji:
1) Praca powinna być wykonana za pomocą programu Microsoft Power Point.
2) Prezentacja
konkursowa
musi
zawierać
albo max 15 slajdów i max. 15 min filmu.

max

30 slajdów

lub

30 min

filmu

3) Na pierwszym slajdzie należy zamieścić nazwę konkursu, imię i nazwisko członków zespołu (autorów
pracy), nazwę szkoły.
4) Prezentacje nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz
nie przedstawianymi
na
innych
konkursach.
Nadesłanie
pracy
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
11. Starosta Kłodzki powoła w odrębnym trybie skład Komisji Konkursowej.
12. Po upływie terminu zgłoszeń, Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:
1) poprawność
merytoryczną
(skala punktowa od 1 do 5 pkt);

i językową

informacji

zamieszczonych

w prezentacji

2) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (skala punktowa od 1 do 5 pkt);
3) adekwatność
zastosowanych
(skala punktowa od 1 do 10 pkt);

zdjęć,

materiałów

filmowych

do

przedstawionych

4) kreatywność oraz pomysłowość przedstawienia tematu konkursowego (skala punktowa
10 pkt);

treści
od 1 do

5) uzasadnienie wyboru danego ekosystemu (skala punktowa od 1 do 5 pkt);
6) techniczną poprawność wykonania prezentacji (skala punktowa od 1 do 5 pkt).
13. Organizator przewiduje wyłonienie trzech najlepszych prezentacji i przyznanie im I, II
i III miejsca. Dla uczniów tworzących zespół zostaną przyznane nagrody rzeczowe
w wysokościach odpowiednich dla zajętych miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
1) I miejsce: (do 600 zł/os w zespole)
2) II miejsce: (do 550 zł/os w zespole)
3) III miejsce: (do 500 zł/os w zespole)
14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. Dyrekcje
szkół
do
06.12.2021 r.
zostaną
powiadomione
przez
e-mailem lub telefonicznie o wynikach konkursu, przyznaniu nagrody i formie jej odbioru.

Organizatora

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizacji Powiatowego Konkursu Ekologiczno –
Przyrodniczego.
2. Regulamin otrzymują wszystkie szkoły mogące uczestniczyć w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby spokrewnione z organizatorem
1 ust. 1 Regulaminu.

określonym w §

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczeniem zadania.
5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starosta Kłodzki.
6. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.
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7. Wszelkich informacji dotyczących organizacji XVIII Edycji Powiatowego Konkursu EkologicznoPrzyrodniczego udzieli:
Agnieszka Górecka, tel. /74/ 865 75 43, e-mail: a.gorecka@powiat.klodzko.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 15 września 2021 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO XVIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU
EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Szkoła, adres, ilość uczniów w szkole
………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
SKŁAD ZESPOŁU OPRACOWUJĄCEGO PREZENTACJĘ:
Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, klasa (nr i profil nauczania), imię i nazwisko nauczyciela
wspomagającego pracę zespołu.
Zespół nr 1
Uczniowie:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nauczyciel wspomagający pracę zespołu:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zespół nr 2
Uczniowie:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………….....................................
2. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………....................................
3. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………….....................................
Nauczyciel wspomagający pracę zespołu:
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............
Zespół nr 3
Uczniowie:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………….....................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
...………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………................................
3. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………….....................................
Nauczyciel wspomagający pracę zespołu:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Id: C92F10DB-7FFF-42B1-9E05-2442261E80E3. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 15 września 2021 r.
OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZESPOŁU W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH
…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia, szkoła
1. Oświadczam, że jestem / moje dziecko jest (w przypadku ucznia niepełnoletniego)* autorem nadesłanej
prezentacji
na
XVIII
EDYCJĘ
POWIATOWEGO
KONKURSU
EKOLOGICZNOPRZYRODNICZEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO i posiadam /posiada* do
niej pełnię praw autorskich.
2. Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę /
w imieniu
mojego
dziecka*
na
Organizatora
wszelkie
autorskie
prawa
majątkowe
do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie
autorskim
i prawach
pokrewnych
(Dz.U.2021.1062
t.j.
z dnia
2021.06.14)
oraz wymienionych w Regulaminie Konkursu.
czytelny podpis ucznia / rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data: …………………………………………………………………………...
*niepotrzebne skreślić
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