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Regulamin konkursu ekologicznego  
„Jak każdy z nas na co dzień powinien oszczędzać wodę” 

w ramach Projektu Szkolnego Koła Caritas 
 „Wodę filtrujesz - Świat ratujesz, Encyklikę Laudato Si’ promujesz” 

 
 

Cel główny: 
1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat deficytu wody  

i ograniczenie nadmiernego konsumpcjonizmu poprzez zaangażowanie uczestników  
w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych. 

 
Cele szczegółowe: 

1. Wzrost świadomości ekologicznej i rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko 
życia –w tym dbałość o zasoby naturalne (wodę), promowanie sposobów jej oszczędzania. 

2. Aktywizacja i integracja dzieci wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, 
krzewienie wrażliwości w postrzeganiu środowiska naturalnego. 

3. Zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz wspólnego domu i pobudzenie 
społeczności lokalnej do działań ekologicznych. 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej  

i Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie. 
2. Konkurs jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 
3. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu. 
 
 

II. Przedmiot konkursu 
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmiku/spotu, ukazującego 

w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w celu oszczędzania wody. 
2. Długość filmu powinna mieć co najmniej 2 min., nie może przekraczać 5 min. 
 
 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie zainteresowane osoby – uczniowie, rodziny, 

nauczyciele, pracownicy szkoły. 
2. By wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien przesłać na adres konkursu 

skcpijarkirzeszow@gmail.com : 

 e-mail zawierający zgłoszenie konkursowe (w tytule wiadomości powinien mieć imię  
i nazwisko Uczestnika). 

mailto:skcpijarkirzeszow@gmail.com
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 prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu (wg załączonego wzoru) wraz ze zgodą autora pracy lub opiekuna prawnego 
(rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika 
konkursu i opiekuna prawnego (rodzica) – jeśli dotyczy, zgodą na udział w konkursie  
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy wraz z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na Organizatora konkursu, zgodą na 
rozpowszechnianie wizerunku autora i opiekuna prawnego (rodzica) i jego oświadczenie  
o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu.  
Przy zgłoszeniach grupy, oświadczenie musi zostać wypełnione przez każdego jej członka. 

 Film konkursowy (zgłoszenie filmu wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego). 
3. Prace konkursowe realizowane są indywidualnie lub w grupie do 3 osób. 
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
5. Filmy konkursowe należy dostarczyć w terminie do 25.11.2020 r. Filmy konkursowe 

przesłane po upływie tego terminu nie będą oceniane. 
6. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelnie nie będą podlegać ocenie. 
7. Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego powołaną komisję konkursową do  

30.11.2020  r. Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność z tematem, samodzielność 
wykonania pracy, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu i estetykę wykonania. Decyzje 
komisji konkursowej są ostateczne. 

8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i Funpagu. 
 
 

IV. Uwagi końcowe: 
1. Udział w konkursie ekologicznym jest bezpłatny. 
2. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane 

do organizowania prezentacji i w ramach publikacji (też elektronicznych). 
3. Nadsyłając pracę na konkurs autor pracy/autorzy pracy lub opiekun prawny 

(rodzic)/opiekunowie prawni (rodzice) autora/autorów zgadza się na jej późniejsze 
upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia 
i nazwiska autora/autorów pracy oraz danych szkoły (jeśli dotyczy). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji. 
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Załącznik 1 
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu ekologicznego 
„Jak każdy z nas na co dzień powinien oszczędzać wodę” 

w ramach Projektu Szkolnego Koła Caritas 
 „Wodę filtrujesz - Świat ratujesz, Encyklikę Laudato Si’ promujesz” 

 
 
Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………………………........................ 

 

Szkoła/ klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu ekologicznego pt. „Jak każdy 
z nas na co dzień powinien oszczędzać wodę”, organizowanego przez Szkolne Koło Caritas 
działające przy Szkole Podstawowej i Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie i akceptuję warunki 
w nim zawarte. 
 

Data i podpis Uczestnika: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ja niżej podpisany: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie ekologicznym organizowanym przez 
Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej i Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie. 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie przez Caritas Polska, danych osobowych 
mojego dziecka zawartych w Formularzu zgłoszenia uczestnika konkursu, w zakresie 
realizacji konkursu ekologicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych /tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami/. 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do 
treści danych osobowych mojego dziecka, oraz do ich poprawiania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne 
rozpowszechnienie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych opracowywanych  
i upowszechnianych przez Caritas Polska w zakresie realizacji konkursu. 
 
 
 

Data i podpis Uczestnika Pełnoletniego: ................................................................................... 
(w przypadku, gdy Uczestnik jest pełnoletni) 
 
 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego: ........................................................................... 
(w przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni) 


