
REGULAMIN 
Konkursu plastycznego
„Klimatyczna szkoła”

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem  Konkursu  plastycznego  „Klimatyczna  szkoła”,  zwanego  dalej  Konkursem,
jest Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. 

Patronat  nad  Konkursem sprawuje  Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Cypriana  Kamila
Norwida w Radzyminie. 

§ 2
CEL 

Celem Konkursu jest:
1. zainteresowanie młodzieży szkolnej zagadnieniami dot. zmian klimatu oraz zwrócenie uwagi na

działania, które mogą zmniejszyć lub zapobiec ich negatywnym skutkom;
2. aktywizacja  młodzieży  do  działania  na  rzecz  ochrony  klimatu  w  szkole  i  jej  najbliższym

otoczeniu;
3. zaangażowanie  młodzieży  w życie  szkoły  oraz  wzmocnienie  poczucia,  że  głos  uczniów jest

ważny i brany pod uwagę; 
4. promocja biblioteki szkolnej, jako miejsca otwartego dla uczniów oraz dysponującego zasobami

z zakresu wielu dziedzin wiedzy, w tym również ochrony środowiska i ekologii;
5. zachęcenie do korzystania z książek dostępnych w bibliotece szkolnej;
6. wyłonienie najlepszych prac konkursowych.

§ 3
UCZESTNICY I ZASADY

1. Konkurs jest  adresowany do  uczniów  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  C.K.  Norwida
w Radzyminie.

2. Przystępując do udziału w Konkursie, każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z co
najmniej jedną książką dot. ekologii, przyrody, zmian klimatu, która jest dostępna w szkolnej
bibliotece (w opisie pracy konkursowej należy podać tytuł i autora książki). 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na

jego warunki.
5. Jeden uczeń może dostarczyć max. 2 projekty. 
6. Jeden projekt może być wykonany przez max. 2 uczniów. 
7. Projekt/y należy dostarczyć do 22 marca 2022 r. do szkolnej biblioteki lub sekretariatu szkoły. 
8. Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły do 28 marca 2022 r.  
9. Uczestnicy mogą skorzystać z materiałów udostępnionych na stronie 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/materialy-edukacyjne 
oraz z podręcznika Klimatyczne ABC  https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/ 
lub podcastów nt. zmian klimatu https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/pos%C5%82uchaj 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/materialy-edukacyjne
https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/pos%C5%82uchaj
https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/


§ 4
PRACA KONKURSOWA

1. Zadaniem  uczestników  jest  wykonanie projektu  zagospodarowania  terenu  wokół  szkoły
lub/i     projektu biblioteki szkolnej.  

2. Projekt/y muszą przedstawiać w formie rysunku,   wizualizacji lub szkicu  , jak można by zmienić
otoczenie szkoły lub/i pomieszczenie biblioteki szkolnej, by w pozytywny sposób wpływały na
klimat i środowisko.

3. Każda praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika/ów oraz podpisana
(imię i nazwisko oraz klasa).

4. Praca  konkursowa  nie  może  naruszać  praw  osób  trzecich  (w  tym  w  szczególności  praw
autorskich).

5. W każdej pracy dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły należy uwzględnić minimum:
a) nowe nasadzenia, najlepiej roślinami rodzimymi
b) zagospodarowanie wód opadowych (np. beczki na deszczówkę, ogrody deszczowe itp.)
c) zagospodarowanie odpadów (np. kompostownik)
d) ochronę powietrza (np. panele fotowoltaiczne)
c) ochronę przed hałasem (np. nasadzenia wzdłuż ogrodzenia) 
d) stworzenie przestrzeni relaksu, która jest przyjazna dla środowiska (np. ławeczki, parkingi
rowerowe, oświetlenie, przepuszczające wodę chodniki,  zielone ściany,  nasadzenia przyjazne
dla zwierząt, domki dla owadów, łąka kwietna, ogród naturalny itp.) 

6. W każdej pracy dot. zagospodarowania pomieszczeń szkolnej biblioteki należy uwzględnić
minimum:
a)  nowe  rośliny,  pozytywnie  wpływające  na  klimat  wewnątrz  budynku  (np.  rośliny
oczyszczające  powietrze,  zmniejszające  negatywne  oddziaływanie  komputerów  i  innych
urządzeń elektronicznych, poprawiające nawilżenie powietrza) 
b) zagospodarowanie odpadów (segregacja)
c)  stworzenie  przestrzeni  relaksu,  która  jest  przyjazna  dla  klimatu  wewnątrz  budynku  (np.
wygodne kanapy, zielone ściany lub parawany itp.).

§ 5
KRYTERIA OCENY 

1. Dostarczone prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową.
2. Komisja weźmie pod uwagę 

a) wykorzystanie co najmniej jednej książki o której mowa w § 3 ust. 3., 
b) estetykę i czytelność pracy konkursowej, 
c) zgodność pracy z niniejszym regulaminem, 
d) przedstawienie w pracy elementów pozytywnie wpływających na klimat,
e) podanie nazw gatunkowych proponowanych do nasadzenia roślin.

§ 6
NAGRODY

1. Każdy uczeń, który zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu dostarczy pracę konkursową
otrzyma +15 pkt z zachowania. 

2. Uczniowie, którzy zdobędą I, II, III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Spośród wszystkich uczniów, którzy zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu dostarczą

pracę konkursową zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda rzeczowa. 
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień. 



§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą doręczenia Pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje prawo do 
nieodpłatnego korzystania z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. umieszczenie na stronie internetowej lub w 
mediach społecznościowych).

2. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu Pracy 
konkursowej (w całości lub części), w celu udziału w Konkursie „Szkoła z klimatem”. 

3. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

4. Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  bibliotece  szkolnej  lub  mailowo
biblioteka@norwid.com.pl  .  

5. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania,  przerwania  lub  wprowadzenia
zmian w Regulaminie Konkursu bez podawania przyczyny. 

Sporządziła: 
Barbara Kocikowska-Kopyt
Nauczyciel bibliotekarz 

Zaakceptowała:
Aldona Torenc
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Radzyminie. 

mailto:biblioteka@norwid.com.pl

