
                                  

 
          

                 

             Piła dn. 02.03.2017 r.
  

 

Szanowna Dyrekcjo ! 
       
 W imieniu Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 
w IX Konkursie Ekologicznym pt. „Po stronie natury - moje odpowiedzialne wakacje” w ramach 
Wielkopolskich Spotkań z Gospodarką, Edukacją i Nauką 2017  dofinansowanym ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.                    
 
 Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych,   gimnazjalnych,  ponadgimna-
zjalnych  oraz  studentów  z   północnej  Wielkopolski.  W konkursie oceniane będą prace plastyczne, 
wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), fotograficzne oraz prace multimedialne 
(PowerPoint lub inny).  

 Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło, że 2017 rok będzie Międzynarodowym Rokiem 
Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju. Aby osiągnąć ten długoterminowy cel,  naszym zadaniem jest 
przyciągnięcie uwagi do wybranych kwestii o międzynarodowym znaczeniu. Wakacje są świetną 
okazją do poznania innych kultur, przyjrzenia się z bliska zwierzętom w ich naturalnym środowisku 
i zdobycia szeregu wartościowych doświadczeń, które poszerzą horyzont, nauczą tolerancji i szacunku 
dla przyrody. Odpowiedzialna ekoturystyka to najlepszy sposób na edukację poprzez zabawę, bez 
komputera i książek, ale za to z wielkim uśmiechem na twarzy. 

    

  Nagroda 1                 Nagroda 3                                                          

Nagroda 2 

 

Organizatorem konkursu jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile.  
 
W razie wszelkich pytań,  proszę o kontakt z Biurem Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, 
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. 
tel.: 67 212 30 59, biuro@izba.pila.pl      
            
        Z wyrazami szacunku,   

          
 
 

Grzegorz Marciniak  
 Prezes  Izby Gospodarczej 
   Północnej Wielkopolski  

 

mailto:biuro@izba.pila.pl
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    IIXX  KKoonnkkuurrss  EEkkoollooggiicczznnyy  

  pptt..  „„Po stronie natury- moje odpowiedzialne wakacje””  

WWiieellkkooppoollsskkiiee  SSppoottkkaanniiaa  zz  GGoossppooddaarrkkąą,,    

EEdduukkaaccjjąą  ii  NNaauukkąą  22001177  

2222..0044..22001177  rr..  ppiillsskkaa  WWyyssppaa  
 

 

 

 Najważniejsza idea to uświadomienie i uwrażliwienie młodych na to, jaką my, ludzie, wyrządzamy 

krzywdę naszej planecie, matce Ziemi.  

     

pprrzzyyłłąącczz  ssiięę    

oodd  CCiieebbiiee  zzaalleeżżyy,,  jjaakk  wwiieellkkiimm  ssuukkcceesseemm  bbęęddzziiee  tteenn  rrookk  
  KKoonnkkuurrss  oo  cchhaarraakktteerrzzee  ppuubblliicczznnyymm  pptt..::  „„PPoo  ssttrroonniiee  nnaattuurryy--mmoojjee  ooddppoowwiieeddzziiaallnnee  wwaakkaaccjjee””  ddooffiinnaannssoowwaannyy  zzee  śśrrooddkkóóww  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii  GGoossppooddaarrkkii  WWooddnneejj  ww  PPoozznnaanniiuu  



 
                  

 

                     IX Konkurs Ekologiczny     

pptt..  „„Po stronie natury- moje odpowiedzialne wakacje””  

WWiieellkkooppoollsskkiiee  SSppoottkkaanniiaa  zz  GGoossppooddaarrkkąą,,    

EEdduukkaaccjjąą  ii  NNaauukkąą  22001177  
    22 kwietnia 2017 r.  

pilska Wyspa  

regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych z północnej Wielkopolski.  

2. Do konkursu można zgłosić prace plastyczne, wykonane dowolną techniką (rysunek, 

akwarela, kolaż), fotograficzne, prace multimedialne (PowerPoint lub inny). 

3. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz 

zawierać informacje: wiek, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu, adres e-mail.  

4. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość prac, wykonanych samodzielnie.  

5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  

z przejęciem majątkowych praw autorskich przez Organizatora. 

6. Razem z pracą konkursową, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału 

w konkursie,  podpisanej przez uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich 

dodatkowo przez rodzica (opiekuna) i nauczyciela; stanowi załącznik 

do Regulaminu.  

7. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. Prace konkursowe oceniane będą przez Kapitułę Konkursu w kategoriach: I. uczniów 

szkół podstawowych; II. uczniów szkół gimnazjalnych; III. uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

9. Nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii: I nagroda: Netbook (komputer 

przenośny), II nagroda: rower, III nagroda: aparat fotograficzny (cyfrowy). 

Dodatkowe wyróżnienia:  sprzęt turystyczny oraz nagrody pocieszenia: gadżety. 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

10. Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 7 kwietnia 2017 r. do godziny 11.00  na 

adres:  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 

w Pile, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, tel.: 67 349 26 01 e-mail: pila@amu.edu.pl 

11. W skład komisji konkursowej wchodzi 7 osób w tym przedstawiciele: Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Izby Gospodarczej Północnej 

Wielkopolski, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Pile, Wydziału Oświaty Starostwa 

Powiatowego w Pile, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy 

Ośrodek Dydaktyczny w Pile, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, 

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Pan Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły. 
 

  

RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu  oorraazz  ffoorrmmuullaarrzz  zzggłłoosszzeenniioowwyy  ddoo  ppoobbrraanniiaa  nnaa  ssttrroonniiee  

iinntteerrnneettoowweejj    wwwwww..iiggppww..ppiillaa..ppll  
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IX Konkurs Ekologiczny  

pt. „Po stronie natury-moje odpowiedzialne 

wakacje”  

Wielkopolskie Spotkania z Gospodarką, Edukacją i Nauką  2017 

22 kwietnia 2017 r. pilska Wyspa 

DEKLARACJA DZIECKA – RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
W związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie oświadczam, iż moje dziecko: 

 

imię i nazwisko  

dokładny adres  

wiek  

szkoła (podstawowa/ 

gimnazjalna/ponadgimnazjalna) 
 

telefon kontaktowy  

e-mail  

forma wykonanej 

pracy(plastyczna, multimedialna, 

fotograficzna) 

 

 

Posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na IGPW Piła – Inicjatora konkursu w zakresie niezbędnym 

do jej publikacji i/lub innego rozpowszechnienia oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Inicjator uzna 

za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

dostosowania prac do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji. Autorskie prawa majątkowe 

zostaną przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Inicjatora bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 

udostępniania na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i     reklamowych, 

bez względu na sposób ich, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu; Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka. 

  

………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                          podpis, data 

DEKLARACJA NAUCZYCIELA 

SZKOŁY/ ŚWIETLICY W IMIENIU PLACÓWKI 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienia ich na stronie internetowej, 

w publikacjach oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych w związku z uczestnictwem moich 

podopiecznych w Konkursie. W związku z uczestnictwem podopiecznych w Konkursie ekologicznym, oświadczam, 

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych identyfikacyjnych placówki.  

 

imię i nazwisko  

dokładny adres  

Nazwa placówki  

telefon kontaktowy  

e-mail  

 
…………………………….                       

                                                                                                                      Data, podpis 

Dane kontaktowe: 
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, tel. 672123059,  biuro@izba.pila.pl 

mailto:biuro@izba.pila.pl

