
 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI 
PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
„PODAJ RĘKĘ ŚWIATU – DZIAŁAJ DLA KLIMATU! ”  

 
ZASADY OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Konkurs ekologiczny organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Rozwoju Północnego Mazowsza” w ramach  realizacji zadania publicznego województwa 
mazowieckiego w 2022 roku pn. „Wojewódzkie konkursy ekologiczne dla przedszkoli  
i szkół podstawowych” w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego”. 
 

§ 2 
 

Cele konkursu: 
1) podniesienie świadomości ekologicznej z  zakresu przeciwdziałania ocieplaniu klimatu 
oraz problematyki związanej z adaptacją do zmian klimatu; 
2) uświadomienie konieczności podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania globalnemu 
ociepleniu; 
3) rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego 
4) rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją 
ekologiczną. 

 
§ 3 

 
Konkurs ekologiczny skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół 
podstawowych objętych zasięgiem terytorialnym Delegatury w Płocku Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego powiaty: gostyniński, Płock – miasto, 
płocki i sierpecki. 

 
 

§ 4 
 

1. Przedmiotem konkursu ekologicznego jest: 
• dla dzieci przedszkolnych: 

− praca wykonana według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie 
mniejszym niż A2 i nie większym niż A1; 

− praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką przez troje dzieci (dopuszcza się 
jednego opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie pracy podczas jej 



 

 

wykonywania, przy czynnościach, które nie mogą zostać wykonane samodzielnie 
i bezpiecznie dla dzieci); 

• dla dzieci ze szkół podstawowych: 
− I grupa wiekowa – klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, 

format papieru A2 lub A3 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska); 
− II grupa wiekowa – klasy IV-VI – kolaż z hasłem, format papieru A2 lub A3 (lub 

zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska); 
− III grupa wiekowa – klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedm9iotowej tematyki, 

format papieru A4. 
 

§ 5 
 

1. Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
1) I etap – przedszkolny lub szkolny, w którym dyrekcja przedszkola lub szkoły 

podstawowej wskazuje jedną pracę, która zostanie zgłoszona do konkursu; 
2) II etap – na obszarze działania Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, 

przeprowadzony przez Komisję Konkursową. 
 

§ 6 
 

1. W ramach Konkursu ekologicznego powołana zostanie Komisja Konkursowa  
z uwzględnieniem przedstawiciela Województwa Mazowieckiego, wskazanego przez 
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą także m.in. Starostwie: Płocki, Sierpecki, 
Gostyniński oraz Prezydent Miasta Płocka, bądź w ich imieniu po jednym wskazanym 
przez nich przedstawicielu. 

3. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I miejsca, laureatów II miejsca, laureatów III 
miejsca oraz przyzna po jednym wyróżnieniu. 

4. Komisja Konkursowa przyzna: 
• 4 nagrody dla przedszkoli (I, II, III miejsce i jedno wyróżnienie) 
• 12 nagród dla przedszkolaków; 
• 4 nagrody dla opiekunów dzieci przedszkolnych; 
• 12 dyplomów dla nagrodzonych przedszkolaków; 
• 4 dyplomy dla nagrodzonych przedszkoli; 
• 12 nagród dla szkół (I, II, III miejsce i jedno wyróżnienie); 
• 12 nagród dla uczniów; 
• 12 nagród dla opiekunów dziecka; 
• 12 dyplomów dla nagrodzonych uczniów; 
• 12 dyplomów dla nagrodzonych szkół; 

 
 



 

 

§ 5 
 

1. Materiały informujące o konkursie pn. „Podaj rękę światu – Działaj dla klimatu!” w postaci 
plakatu, regulaminu wraz z pismem przewodnim zostaną wysłane do wszystkich przedszkoli  
i szkół podstawowych z terenu Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego oraz 
miasta Płock. 
2. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu ekologicznego będą 
przekazywane przez stronę internetową www.rowiis.pl. 
 
 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

§ 6 
 

1. Udział w konkursie ekologicznym polega na przedstawieniu pracy, której tematem 
przewodnim jest hasło „Podaj rękę światu – Działaj dla klimatu!”. 

2. Nadesłana praca musi być przygotowana specjalnie na przedmiotowy Konkurs 
ekologiczny, wcześniej niepublikowana. 

3. Do pracy powinien być dołączony opis zawierający: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 
nazwę przedszkola lub szkoły, grupę wiekową. 

4. Do składanej pracy należy dołączyć w formie papierowej:  
1) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu); 
2) zgodę rodzica na prezentowanie i rozpowszechnianie prac dzieci oraz przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie 
organizowanego konkursu „Podaj rękę światu – Działaj dla klimatu!” 

3) oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 3  
do regulaminu). 

 
§ 7 

 
1. Prace należy przesyłać do dnia 30 listopada  2022 r. (decyduje data wpływu)  

do Regionalnego Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej z siedzibą w Płocku, na adres 
ul. Otolińska 21, II piętro, pokój 210 z dopiskiem „Podaj rękę światu – Działaj  
dla klimatu!”. 

2. Komisja Konkursowa ocenia przesłane prace i wyłoni laureatów z każdej grupy wiekowej.  
3. Komisja Konkursowa ocenia przesłane prace do 09 grudnia 2022 r.,  
4. Komisja Konkursowa ogłasza listę laureatów na stronie internetowej www.rowiis.pl . 

http://www.rowiis.pl/
http://www.rowiis.pl/


 

 

5. Wręczenie dyplomów i  nagród nastąpi podczas uroczystej gali, o terminie której zostaną 
poinformowani wszyscy biorący udział w Konkursie ekologicznym. 

§ 8 
 

Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
1) kreatywność oraz oryginalność pracy (0 – 10 pkt.); 
2) różnorodność pomysłów ( 0 – 5 pkt.); 
3) poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji ( 0 – 3 pkt.); 
4) walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne ( 0 – 3 pkt.); 
5) przejrzysty i uporządkowany układ pracy ( 0 – 3 pkt.). 

 
§ 9 

 
1. Prace dzieci i uczniów nie będą zwracane autorom. 
2. Zdjęcia prac laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.rowiis.pl 
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” zastrzega 

sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów edukacyjnych oraz ich 
nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 

 
§ 10 

 
1. Szczegółowych informacji w zakresie Konkursu ekologicznego udziela: 

Pan Tomasz Nowacki – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego 
Mazowsza”, tel.: 889 362 214, 796 542 713, e-mail: kontakt@rowiis.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:kontakt@rowiis.pl

