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REGULAMIN KONKURSU REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI 
EDUKACYJNEJ „MÓJ ŚLAD WĘGLOWY” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące 

świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie  

z Sandgerdi Elementary School z Islandii” finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.  
 

2. Organizatorem Konkursu realizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Mój ślad węglowy” 

(zwanego dalej Konkursem) jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

z siedzibą  w Brwinowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 (zwana dalej 

Organizatorem). 

§ 2 Cele Konkursu 

1. Akcja edukacyjna „Mój ślad węglowy” promuje świadome wybory konsumenckie i realizuje 

następujące cele:  

1) Edukacyjne:  

a) zapoznanie uczestników z pojęciem śladu węglowego, 

b) uświadomienie jak duża część śladu węglowego jest związana z różnymi obszarami 

codziennego życia: ogrzewaniem, jazdą samochodem, przelotami, produkcją 

żywności i towarów przemysłowych, zużyciem prądu itp., 

c) uświadomienie, jakie zmiany w  moim stylu życia mogą dać największy efekt, dla 

faktycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. 

2) Wychowawcze:  

a) zmiana nastawienia i dążenie do wyrobienia trwałych nawyków odpowiedzialnego, 

zrównoważonego i zdrowego trybu życia z poszanowaniem środowiska naturalnego, 

b) podejmowanie aktywności społecznej na rzecz redukcji poziomu emisji dwutlenku 

węgla, tzn. zmniejszania śladu węglowego. 
 

§ 3 Terminy 

Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora konkursu od 11 kwietnia 

do 30 maja 2022 r. 

§  4 Tematyka pracy konkursowej 

1. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej (maksymalnie 25 slajdów) 

zawierającej wszystkie poniżej wymienione zagadnienia:  
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1) analiza codziennych działań rodziny, które odpowiadają za emisję dwutlenku węgla 

(ogrzewanie mieszkania, jazda samochodem, przeloty, produkcja żywności i towarów 

przemysłowych, domowe zużycia prądu itd.), 

2) obliczenie, jak codzienne zachowania rodziny wpływają na te emisje na podstawie 

kalkulatora emisji CO2: www.smoglab.pl lub 

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc. 

3) określenie, jakie zmiany w stylu życia mojej rodziny mogą dać największy efekt, dla 

faktycznej redukcji emisji, 

4) określenie, które z powyższych zmian/zachowań/rozwiązań można zastosować  

w kampusie szkolnym,  

5) określenie, w jaki sposób można być aktywnym społecznie w zakresie promowania 

zmniejszania poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery 
 

§  5 Warunki udziału w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkurs mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice klas 7-8 ze szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brwinów lub Gmina 

Michałowice, oraz jego rówieśnicy (uczniowie klas 8-10) ze szkoły Sandgerdi Elementary 

School w Islandii. 

 

2. Uczestnik może wziąć udział w akcji pod warunkiem, że do dnia 30 maja 2022 r. dostarczy 

Organizatorowi pracę konkursową wraz z podpisanymi dokumentami: 

1) Kartę zgłoszenia zawierającą: dane ucznia, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział 

w akcji (Załącznik nr 1),  

2) Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na publikację pracy i przeniesienie praw majątkowych 

oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (Załącznik nr 2) 

3) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku uczestnika konkursu (Załącznik nr 3). 

 

3. Podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres mailowy 

Organizatora:  

e-mail: klimat@sp1brwinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2022 r. 

wpisując w temacie wiadomości nazwę szkoły oraz imię i nazwisko ucznia 

 

4. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 
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6. Praca konkursowa powinna zawierać następujące dane: imię nazwisko autora, klasę oraz 

nazwę szkoły. 

 

 

7. Prace należy wykonać indywidualnie. 

 

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz 

nie przedstawianymi na innych konkursach. 

 
 

§  6 Wyniki konkursu  
 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu w każdej ze szkół decydują komisje konkursowe 

powołana przez Organizatora konkursu w każdej ze szkół. 

2. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:  

- zgodność pracy z tematem konkursu,  

- wartość merytoryczna,  

- estetyczna szata graficzna, 

- oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematyki konkursu. 

 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez umieszczenie imion i nazwisk laureatów na stronach 

internetowych Urzędu Gminy Brwinów, Urzędu Gminy Michałowice, na stronie projektu 

Działaj dla klimatu oraz na stronach internetowych szkół. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 14 czerwca 2022 r.  

 

§ 7 Nagrody 
 

1. Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace z każdej ze szkół. Dla laureatów przewidziane 

są nagrody rzeczowe: 

1 miejsce – plecak solarny oraz power bank solarny, 

2 miejsce – plecak solarny, 

3 miejsce – power bank solarny. 

 

2. Nagrodą dla wszystkich uczestników za udział w konkursie będą dyplomy. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 
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4. Nagrody główne i nagrody dla uczestników konkursu będą wręczane w każdej ze szkół 

podczas apeli, które odbędą się do 24 czerwca 2022 r. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Nadesłanie pracy i karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 

 

2. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy 

przenoszą na Organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do 

przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji 

na wystawach. 

 

5. Poprzez podanie danych osobowych wyraża się zgodę na publikowanie imienia i nazwiska 

laureatów na stronach internetowych Urzędu Gminy Brwinów, Urzędu Gminy Michałowice, 

na stronie projektu Działaj dla klimatu oraz na stronach internetowych szkół, a także  

w artykułach prasowych w prasie o zasięgu lokalnym oraz w pozostałych publikacjach  

związanych z realizacją projektu „Działaj dla klimatu”.  

 

3. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych szkół objętych Akcją 

Edukacyjną oraz w szkołach. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia zawierającą: dane ucznia, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział  

w akcji oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, 

Załącznik nr 2 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na publikację pracy i przeniesienie praw majątkowych,  

Załącznik nr 3 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku uczestnika konkursu. 

 


