KOMUNIKAT O KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA WOJEWÓDZTW:
świętokrzyskiego i łódzkiego
dotyczący organizacji
XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Geologiczno - Środowiskowego
Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze
wczoraj, dziś i jutro
odbywającego się w 2021 roku pod hasłem:

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ
Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Przeprowadzony zostanie w dwóch
etapach, przy czym pierwszy etap rozegrany zostanie w ramach półfinałów - w obrębie poszczególnych regionów
i przeprowadzony będzie przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego
Instytutu Badawczego (PIG - PIB) w Warszawie oraz placówki regionalne PIG - PIB: Oddział Dolnośląski we
Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski
w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie. Zwycięzcy półfinałów rywalizować
będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XXII EDYCJI KONKURSU.

Jaskinie…piękno ukryte w ciemności. Ta ciemność przyciągała i nadal przyciąga do siebie ludzi
chcących poznać i odkryć jej tajemnicę.
Wszechogarniający mrok i ta dziwna cisza i spokój…jakże jest to inny świat od tego na zewnątrz.
Fantastyczne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów, chińskich pagod, stalaktyty, stalagmity,
pojedyncze komory i kilometry korytarzy, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace,
specyficzny, unikatowy, niewystępujący nigdzie indziej świat przyrodniczy ukształtowany bez dostępu
światła słonecznego…wszystko to sprawia, że jaskinie od zawsze budziły ciekawość zwykłych ludzi
i naukowców.
Dawniej pieczary, groty, jaskinie służyły, jako naturalne schronienie dla pierwotnych ludzi,
w niektórych kulturach pełniły funkcje sakralne jako miejsca pochówku czy kultowych obrzędów,
a nawet spełniały w czasach prehistorycznych rolę…lodówek.
Dzisiaj jaskinie pełnią rolę poznawczą. Dzięki prowadzonym badaniom dostarczają doskonałego
materiału archeologicznego, paleontologicznego i botanicznego. W jaskiniach znajdowano kości
zwierząt, między innymi mamutów, niedźwiedzi, narzędzia jakich używali ludzie pierwotni, rysunki
naskalne.
Ten cichy, spokojny świat narażony jest jednak na zagrożenia wynikające z działalności procesów
naturalnych, ale przede wszystkim z winy człowieka: nadmierny ruch turystyczny, dewastacja,
niszczenie szaty naciekowej, środowiska przyrodniczego. Stąd nacisk na ochronę tego specyficznego
niepowtarzalnego środowiska jakim są jaskinie, ochrona elementów przyrody nieożywionej i przede
wszystkim ochrona organizmów żywych, dla których mroki jaskini są naturalnym i jedynym
warunkiem życia.
Zapraszamy zatem wszystkich do tajemniczego świata jaskiń. Możecie być speleologami,
archeologami, geologami, paleontologami, biologami albo zwykłymi turystami. Łączy Was jedno…
poznanie i odkrywanie tego pięknego, nie dla każdego dostępnego świata zamkniętego
w ciemnościach.
Czekamy na relacje z wyprawy...rysunki, opisy, zdjęcia! Powodzenia!

I etap konkursu - finał regionalny (półfinał)
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej
WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ do odpowiedniej siedziby organizatora - dla województw
świętokrzyskiego i łódzkiego jest to Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w Kielcach. Praca musi być
przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione
zostaną prace nagrodzone (miejsca I - III) i wyróżnione w regionie. Najlepsza praca plastyczna
zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego.
Półfinał dla wszystkich województw odbędzie się 18 maja 2021 r.

Warunki formalne przyjęcia pracy:
 format prac - A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby do 2 cm);
 ilość nadsyłanych prac z danej szkoły - bez ograniczeń;
 ilość nadesłanych prac przez jednego ucznia - 1 praca;
 pracę należy zeskanować lub wysłać w postaci zdjęcia (jpg);
 wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna
prawnego;
 końcowy termin nadsyłania prac - 31 marca 2021 r. - do północy.
prace konkursowe z obszaru województw świętokrzyskiego i łódzkiego
należy nadsyłać wyłącznie mailowo na adres:
ewelina.bak@pgi.gov.pl
z dopiskiem w tytule - „KONKURS”
Ogłoszenie wyników:
Listy laureatów I etapu konkursu zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej na konkursowych
stronach poszczególnych regionów do 30 kwietnia 2021 r. Szkoły laureatów zostaną o tym fakcie
powiadomione również telefonicznie, e-mailowo i/lub listownie. Zdobywcy I nagrody w etapie
półfinałowym (finale regionalnym) przechodzą do finału ogólnopolskiego.

II etap konkursu - finał ogólnopolski
Finał ogólnopolski dnia 8 czerwca 2021 r. polegał będzie na ocenie przez ogólnopolską komisję
konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach w poszczególnych regionach.
Ogłoszenie wyników:
Wyniki II etapu konkursu (finał ogólnopolski) umieszczone zostaną na oficjalnej stronie internetowej
http://konkurs.pgi.gov.pl.
Nagrody:
W półfinale i finale ogólnopolskim konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane.
Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Informacje dotyczące konkursu:
Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym
http://konkurs.pgi.gov.pl/ oraz udzielają ich pracownicy PIG-PIB.

serwisie

internetowym

-

Informacji na temat etapu półfinałowego udziela:
Anna Mader

Ewelina Bąk

tel.: (41) 361 25 37 w. 206
e-mail: amad@pgi.gov.pl

tel.: (41) 361 25 37 w. 234
e-mail: EBAK@pgi.gov.pl

Informacji na temat etapu finałowego udziela:
Koordynator konkursu:
Maria Andruszkiewicz-Gorzelak
tel.: 0 22 45 92 182
e-mail: mand@pgi.gov.pl

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW
dla uczestników wszystkich województw w całej Polsce





końcowy termin nadsyłania prac
umieszczenie listy półfinalistów na stronie konkursowej
finał regionalny (półfinał)
finał ogólnopolski

31 marca 2021 r.
do 30 kwietnia 2021 r.
18 maja 2021 r.
8 czerwca 2021 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl/

UWAGA:


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania prac plastycznych
w materiałach promocyjnych i wystawach (z podaniem autorstwa reprodukowanych prac).



Prosimy o wypełnienie poniższego formularza WIELKIMI LITERAMI i dołączenie go
do przesyłanej pracy!

Załącznik nr 1 do Regulaminu
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWEGO
"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" (dalej „Konkurs”)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ja niżej podpisany…………………………………………., wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na
imię i nazwisko
przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, wiek/klasa,
szkoła adres e-mail kontaktowy, przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 w celu prowadzenia działań statutowych Instytutu w okresie trwania konkursu
w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym.
Ponadto oświadczam że znane jest mi:
1. Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Krasowski kontakt:
dane.osobowe@pgi.gov.pl
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

……………………………………
data i podpis

Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na mój/mojego dziecka* udział w Konkursie
oraz oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
Oświadczam, że:
1) Ja/moje dziecko* przystępuję do Konkursu dobrowolnie;
2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich, jest mojego/mojego dziecka*
autorstwa, a prawo do pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;
3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich/mojego dziecka danych
osobowych (imię, nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej;
4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora;

imię i nazwisko autora
wiek/ klasa
nazwa i numer szkoły

adres i telefon/fax. szkoły

e-mail szkoły
województwo
imię i nazwisko nauczyciela,
pod kierunkiem którego
praca została wykonana
e-mail kontaktowy
(z podaniem czyj to jest
e-mail)
tytuł pracy

Miejscowość _________________, data _________________

podpis1_______________________

* niepotrzebne skreślić;
1 w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika Konkursu
składa rodzic/opiekun.

