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ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4  

im. prof. A. Wodziczki w Poznaniu, os. Oświecenia 64, prowadzona przez 

Samodzielne Koło Terenowe Nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.  

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Poruszeni dla zieleni”  

– realizowanego z funduszy/darowizny firmy AQUANET. 

CELE KONURSU 

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat ochrony przyrody. 

2. Ukazanie za pomocą bajki/opowiadania z ilustracjami lub filmu, że troska o naturę 

jest możliwa na co dzień, jest ważna dla młodych ludzi i konieczna, aby ocalić świat. 

3. Stworzenie możliwości artystycznego wyrazu grup dzieci i młodzieży w ważnym  

dla nich temacie. 

4. Promowanie  współpracy dzieci, młodzieży i całej społeczności na rzecz ochrony 

przyrody.  

TEMAT KONKURSU 

1. Organizatorzy czekają na prace związane z szeroko rozumianą tematyką ochrony 

przyrody. Zależy nam, aby dzieci i młodzież przedstawiły swoimi oczami, jak ważny 

jest temat troski o naturę, jak można go realizować, co najbardziej zagraża przyrodzie, 

a co jest w niej najpiękniejsze i w jaki sposób można ją chronić. Uczniowie mogą 

zwrócić uwagę na to, co już udało się osiągnąć w trosce o naturę lub na to, co jest 

jeszcze do zrobienia, jakie są najważniejsze  problemy w działaniach ekologicznych. 

Ważnym aspektem tego tematu jest również to, co zawdzięczamy naturze, czym nas 

na co dzień obdarowuje, jej unikalne piękno i niepowtarzalność. 

2. Inspiracją do wykonania prac jest film „Tajemnica Czterech Krain” stworzony  

w ramach warsztatów projektu „Poruszeni dla zieleni”. Film wraz z materiałami 

edukacyjnym dla nauczycieli jest zamieszczony na stronie szkoły 

www.spolecznaczworka.pl i na FB szkoły. 

 

http://www.spolecznaczworka.pl/
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ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów poznańskich szkół podstawowych.  

2. W konkursie mogą wziąć udział drużyny 2-4 osobowe z tej samej szkoły (mogą to 

być uczniowie różnych klas). Nie ma ograniczenia ilości drużyn zgłaszanych z jednej 

szkoły. Jeden uczeń może być członkiem tylko jednej drużyny. 

3. Każda drużyna wybiera jeden sposób realizacji tematu konkursowego: 

a) bajka lub opowiadanie z ilustracjami  

- długość bajki lub opowiadania – od 3 do 5 stron A4 wydruku komputerowego, 

czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5;  

- od 2 do 3 ilustracji wykonanych dowolną techniką w formacie A4; 

b) film  

- autorski film o długości od 5 do 10 minut; twórcy mogą zrealizować swoje dzieło  

w jednym, wybranym przez siebie, gatunku filmowym;  

4. Jedna drużyna może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.  

 

ZASADY REALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH 

1. W stworzenie utworów literackich (bajka lub opowiadanie) wraz z ilustracjami 

zaangażowany jest każdy członek drużyny. Dzieła muszą być autorskim pomysłem 

drużyny, nawiązującym do tematyki ochrony przyrody, w całości zrealizowanym 

przez uczestników. Praca literacka i ilustracje stanowią spójną całość.  

2. W stworzenie filmu zaangażowany jest każdy członek drużyny. Film musi być 

autorskim pomysłem drużyny.  

3. Zdjęcia do filmu, montaż, muzyka użyta w filmie nie mogą naruszać praw osób 

trzecich. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego 

urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

4. Uczestnicy dostarczają pracę w formacie właściwym dla odtwarzaniem w Windows 

Media Player.  

5. Przygotowanie całego filmu: scenariusz, zdjęcia, montaż musi być dziełem drużyny – 

praca samodzielna. Dorośli mogą udzielać jedynie wskazówek lub wsparcia 

technicznego, osoby trzecie nie wykonują żadnej z powyższych części za uczestników.  

6. Filmy przekazane są do organizatorów na nośniku USB, który organizatorzy zwracają 

jedynie na wyraźną prośbę uczestników, po zakończeniu I etapu konkursu  

do 17.05.2018r. (odbiór osobisty).  
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OCENA PRAC KONKURSOWYCH I DALSZY PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przesłane prace zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji.  

2. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

jury konkursu powołane przez Organizatora. 

3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: nawiązanie do tematu, pomysłowość, 

technika, oryginalność. 

4. Jury wybierze 10 drużyn, które wezmą udział w kolejnych etapach konkursu: 

 maj 2019 – gra terenowa w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznani  

– tu drużyny zdobywają kolejne punkty, a każda na koniec zmagań otrzyma 

krzew do posadzenia na terenie swojej szkoły; 

 czerwiec 2019 – „Twórcza strefa natury” – warsztaty kulturalno-przyrodnicze  

w Społecznej Czwórce, uczestnicy zdobywają kolejne punkty, a każdy z nich 

otrzymuje sadzonkę roślin do domu; 

 czerwiec 2019 – uroczysta gala kończąca konkurs, podliczone zostaną punkty 

z poszczególnych etapów, wręczone zostaną nagrody dla uczestników,  

a szkoły, których drużyny zajęły pierwsze 3 miejsca otrzymają sadzonki 

drzew.  

5. Szczegółowe terminy dalszych etapów podamy 10 wyłonionym drużynom.  

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe należy składać do 05.04.2019r. osobiście lub za pomocą 

zgłoszeń pocztowych na adres: 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. A. Wodziki 

os. Oświecenia 64 

61-209 Poznań 

Międzyszkolny Konkurs Młodego Twórcy „Poruszeni dla zieleni” 

2. Zgłoszenie w odpowiednio zabezpieczonej i  zaadresowanej kopercie A4 zawierać 

powinno: prace uczestników, kartę zgłoszeniową, zgody opiekunów 

prawnych/rodziców. Brak jednego z elementów wyklucza pracę z udziału  

w konkursie.  

3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora 

telefonicznie. 

NAGRODY 

1. Podczas gali kończącej (czerwiec 2019) zwycięskie drużyny otrzymają nagrody 

rzeczowe m.in. tablety, przenośne głośniki, mp3 i wiele innych cennych nagród. 
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Każda z 10 drużyn zakwalifikowanych do dalszych etapów zostanie wyróżniona 

nagrodą.  

2. W drugim etapie konkursu – drużyny otrzymają sadzonki krzewów dla swoich szkół,  

a w trzecim etapie każdy uczestnik drużyny otrzyma sadzonkę roślin do domu. 

Podczas gali wręczenia nagród szkoły, których drużyny zajęły pierwsze 3 miejsca 

otrzymają sadzonki drzew.  

 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptując jego regulamin, oświadczają,  

że wykonana przez nich praca nie narusza praw osób trzecich, własności 

intelektualnej, dobrego imienia oraz nie promuje treści krzywdzących innych. 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptując regulamin, zgadzają się, aby ich 

prace były nieodpłatnie i bezterminowo wykorzystane na cele konkursowe  

– ogłoszenie wyników, publikacje, projekcje, umieszczenie w materiałach 

promocyjnych – internetowych, telewizyjnych, radiowych oraz papierowych. 

Uczestnicy i ich opiekunowie oświadczają, że nie będą dochodzili z tego tytuły 

żadnych roszczeń finansowych.  

 

KONTAKT 

1. W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Koordynatorem: 

 p. Paweł Ziegenlaub – pawel.ziegenlaub@spolecznaczworka.pl, tel. 533 501 772. 

 

 

Organizatorzy  
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