
KONKURS FOTOGRAFICZNO- PLASTYCZNY 

„Dobry klimat - dobra atmosfera” 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli geografii i grafiki Zespołu Szkół Zawodowych w 

Kurzętniku w ramach realizacji jednego z kierunków  polityki oświatowej państwa przyjętej na rok 

szkolny 2021/2022- „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne” 

2. Konkurs skierowany jest do  młodzieży uczącej się w klasach technikum i szkoły branżowej 1 

stopnia, ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

3. Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu lub fotografii , które będą  promować działania 

zmniejszające skutki zmian klimatycznych. 

4. Celem konkursu jest: 

a. pogłębienie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych; 

b. pobudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko; 

c. zachęcenie do zdobycia wiedzy i podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu; 

d. zachęcenie do szukania rozwiązań adaptacyjnych; 

e. promowanie idei ochrony przyrody. 

f..pobudzanie kreatywności uczniów 

g. uwrażliwienie na piękno „NIEzniszczonej” przyrody 

h. zachęcanie do fotografowania i sztuki plastycznej oraz różnych jej form. 

 

II. Warunki dostarczania prac, wymagania techniczne: 

1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę konkursową w formacie dowolnym i 

wykonaną dowolną techniką (np. farby, pastele, grafika, węgiel, kolaż lub inne). 

2. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu. 

3. Prace należy dostarczać do pań geografek Anny Bartkowskiej i Emilii Jankowskiej lub pani 

grafik Justyny Piotrowskiej. Punkt zbioru prac w  sali 114. 

4. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada  2021 roku. 

5. W konkursie mogą brać wyłącznie prace autorskie uczniów tylko naszej szkoły.  Uczestnik 

przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem przekazywanej pracy i uczniem określonej 

klasy. 

6. Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą zawierać treści 

powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. 

 

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, postanowienia końcowe: 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 Twórcy nagrodzonych prac zostaną poinformowani przez nauczycieli-organizatorów, a wyróżnione  

prace zostaną wyeksponowane na wystawie szkolnej oraz zamieszczone na stronie szkoły. 

2.Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się przy najbliższej akademii szkolnej po 

dniu zakończeniu konkursu. 

3. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na  publikowanie dostarczonej  pracy oraz 

opublikowanie swojego imienia i nazwiska. 

 


