
 
 
 
 

I Powiatowy Konkurs Ekologiczny 
objęty patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 

 
POD PATRONATEM 

 

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

 

I Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

„Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie” 

 

Organizator: 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz klas 

pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych. Będzie rozstrzygany 

w 3 kategoriach wiekowych. 

• Klasy IV - VI Szkół Podstawowych - konkurs literacki  

• Klasy VII - VIII Szkół Podstawowych - konkurs plastyczny 

• Klasy I-II Szkół Ponadpodstawowych - konkurs wiedzy ekologicznej. 

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

CELE KONKURSU: 

• rozwijanie i poszerzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno przyrody, 

• podwyższenie poziomu edukacji ekologicznej środowiska lokalnego, 

• propagowanie zachowań przyjaznych środowisku poprzez:  

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w oszczędnym zarządzaniu 

budżetem domowym, 

-  segregowanie odpadów (recykling) jako sposobu ponownego 

wykorzystania materiałów, 
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• zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji naturą. 

• kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego i odpowiedzialnego 

postępowania związanego z ochroną środowiska, 

• doskonalenie umiejętności tworzenia utworu literackiego, 

• promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich 

twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów. 

 

UCZESTNICY: 

 

Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe 

Konkurs Literacki 

I. Założenia ogólne: 

• prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu, 

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych, 

• warunkiem udziału jest napisanie wiersza związanego z tematem konkursu, 

wiersze muszą być pracami autorskimi uczestników konkursu, 

• z jednej szkoły można nadesłać maksymalnie 10 wierszy, przepisanych 

komputerowo (maksymalnie 1 strona formatu A4, czcionką 12). 

II. Kryteria oceniania: 

• zgodność treści wiersza z tematyką konkursu, 

• bogactwo językowe utworu, 

• poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 

• artyzm i oryginalność utworu 
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III. Organizacja konkursu 

• Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres      

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

ul. Warszawska 1, 39 - 300 Mielec 

do dnia 28 marca 2023 roku (w przypadku wysyłki decyduje data stempla      

pocztowego). 

• Każda praca konkursowa musi zostać opatrzona przez potwierdzoną na stałe 

metryczką (załącznik Nr 3) napisaną komputerowo zawierającą dane autora 

pracy: 

- imię, nazwisko, wiek 

- nazwa, adres i telefon szkoły 

- imię i nazwisko opiekuna ucznia (opcjonalnie telefon kontaktowy 

oraz adres e-mail). 

 

Klasy VII-VIII Szkoły Podstawowe 

Konkurs plastyczny 

I. Założenia ogólne: 

• prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu, 

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej, 

• warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem 

konkursu, 

• technika wykonania pracy: dowolna, praca przestrzenna, praca wykonana 

z materiałów podlegających recyklingowi. Postać pracy: biżuteria, 

galanteria (kapelusze, torebki itp.), sztuka użytkowa (przedmioty 

codziennego użytku wykorzystywane do dekoracji), 
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• ilość nadesłanych prac konkursowych maksymalnie 5 z danej szkoły, 

• każda nadesłana praca powinna być zabezpieczona przed 

uszkodzeniem/zniszczeniem. 

II. Kryteria oceny: 

• zgodność pracy z tematem konkursu, 

• kompozycja i estetyka, 

• samodzielność wykonania, 

• oryginalność i stopień trudności. 

III. Organizacja konkursu 

• Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres      

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

ul. Warszawska 1, 39 - 300 Mielec 

do dnia 28 marca 2023 roku (w przypadku wysyłki decyduje data stempla      

pocztowego). 

• Każda praca konkursowa musi zostać opatrzona przez potwierdzoną na stałe 

metryczką (załącznik Nr 3) napisaną komputerowo zawierającą dane autora 

pracy: 

- imię, nazwisko, wiek 

- nazwa, adres i telefon szkoły 

- imię i nazwisko opiekuna ucznia (opcjonalnie telefon kontaktowy 

oraz adres e-mail). 
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Klasy I-II Szkół Ponadpodstawowych 

Konkurs wiedzy ekologicznej 

I. Założenia ogólne: 

Tematyka konkursu obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw 

programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko rozumianą ekologią, 

a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach 

programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych zwłaszcza geografii, 

chemii i fizyki. 

Szczególnie nacisk kładziony będzie na wiedzę z takich dziedzin jak: 

• ekologia klasyczna, 

• gospodarka odpadami, 

• ochrona przyrody, w tym parki narodowe w Polsce, 

• smog: rodzaje, przyczyny i konsekwencje jego oddziaływania na ludzi,  

• powietrze i sposoby ochrony przed: smogiem kwaśnym i fotochemicznym 

(powstawanie, skutki i przeciwdziałanie), kwaśnymi deszczami, efektem 

cieplarnianym, dziurą ozonową, 

• hałas, drgania, rodzaje promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi. 

II. Organizacja eliminacji szkolnych: 

• Organizacja eliminacji szkolnych polega na: 

• zorganizowaniu etapu szkolnego, podczas którego następuje wyłonienie 

wszystkich uczniów chętnych do udziału w danej edycji konkursu 

ekologicznego, 

• zapoznanie wszystkich chętnych do udziału w konkursie, z zakresem 

problematyki konkursu, 

• etap eliminacji szkolnych odbywa się w szkołach ponadpodstawowych w dniu 

20 marca 2023 r., o godzinie 10:00 (w jednym terminie i godzinie ustalonych  
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dla danego roku w całym powiecie). Za jego organizację odpowiada dyrektor 

danej szkoły. Każdy uczestnik rozwiązuje test złożony z 40 zadań 

zamkniętych opracowanych przez Organizatora konkursu. Czas 

przewidziany na eliminacje – 60 minut. Test wraz kartą odpowiedzi zostanie 

przekazany do szkół trzy dni przed etapem eliminacji szkolnych. O wynikach 

Organizator konkursu zostanie powiadomiony w terminie nie dłuższym niż 

trzy dni od daty przeprowadzenia eliminacji szkolnych. 

• obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do Sali, gdzie odbywa się pisanie 

testu, telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych oraz 

korzystania z nich. Złamanie zakazu jest równoznaczne z dyskwalifikacją. 

• w drodze eliminacji wyłanianych jest z każdej szkoły 3 najlepszych uczniów 

do etapu finałowego, który odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 10:00 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu 

Finał konkursu wiedzy ekologicznej odbędzie się 28 marca 2023 roku o godzinie 

10:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu. 

 

Postanowienia końcowe: 

• Komisje konkursowe etapu finałowego dla wszystkich kategorii powołuje 

Organizator. W skład komisji wejdą pracownicy Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu. 

• Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna. 

• Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator. 

• Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej 

nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich 

osób trzecich. 

• Nadesłane prace plastyczne i literackie przechodzą na własność 

Organizatora i nie będą zwracane. 
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• Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową na adres 

szkoły. 

• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a nauczyciele, opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów 

do udziału w konkursie. 

• Zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane w okazjonalnym folderze na 

stronie internetowej Organizatora i Powiatu Mieleckiego, a oryginały będzie 

można obejrzeć na wystawie podczas finału I Powiatowego Konkursu 

Ekologicznego. 

• Przystąpienie uczestników oznacza wyrażenie przez nich i ich opiekunów 

zgody (załącznik Nr 1) na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym 

konkursem. 

• Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe 

prawa autorskie do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy I Powiatowego 

Konkursu Ekologicznego, składając pracę, wyrażają tym samym zgodę na 

ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej 

liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz 

w innych formach utrwalenia nadających się do rozpowszechniania 

(np. nośniki pamięci, wprowadzenie do pamięci komputera,  publiczne 

prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych 

z działalnością prowadzoną przez Organizatora) - załącznik Nr 2. 

• Szczegółowe regulaminy konkursów dla poszczególnych grup wiekowych 

zamieszczone są na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Mielcu www.ekonomik.mielec.pl. 

• Rozdanie nagród odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. podczas Targów 

Edukacyjnych w budynku Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 

w Mielcu. 

http://www.ekonomik.mielec.pl/


 
 
 
 

I Powiatowy Konkurs Ekologiczny 
objęty patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 

 
POD PATRONATEM 

 

• Nagrody nieodebrane w dniu rozdania będą do odebrania w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Mielcu osobiście do końca roku szkolnego 2022/2023. 

• Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie do 10 marca 2023 roku 

telefonicznie pod numer 17 773 15 80 lub na adres mailowy 

sekretariat@ekonomik.mielec.pl . 

 

                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Mysona 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

mailto:sekretariat@ekonomik.mielec.pl
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ZAŁĄCZNIK Nr1  

do Regulaminu I Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W zakresie 

Imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia uczestnika, wizerunek 

uczestnika przez Administratora Danych, którym jest Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu ul. Warszawska 1, 39 300 Mielec 

w celach niezbędnych do organizacji konkursu o nazwie I Powiatowy Konkurs 

Ekologiczny „Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie” 

 

…………….………...                         ………………..…………..……………………. 
(miejscowość i data)                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

         

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W zakresie 

Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu opiekuna, wizerunek 

przez Administratora Danych, którym jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. 

Romana Sitki w Mielcu ul. Warszawska 1, 39 300 Mielec w celach niezbędnych do 

organizacji konkursu o nazwie I Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Myśl 

ekonomicznie – żyj ekologicznie” 

 

……………….………..                                               ………………………………. 

(miejscowość i data)                                                 (czytelny podpis) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

do Regulaminu I Powiatowego Konkursu Ekologicznego  

„Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie” 

 
……………………………………………………….  

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

……………………………………………………….  

adres autora/osoby składającej oświadczenie  

 

……………………………………………………….  

nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń  

 

……………………………………………………….  

tytuł pracy konkursowej  

 

Oświadczenie 

o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich  

na Organizatora Konkursu 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………  

                                        (czytelnie imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie) 

 jako autor pracy konkursowej/ przedstawiciel ustawowy* mojego 

dziecka/podopiecznego* będącego autorem pracy konkursowej  

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(czytelnie imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, będącego autorem pracy) 

dalej określanej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu organizowanego 

przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. Ks. Romana Sitki w Mielcu 

(zwanego Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Przenoszę nieodpłatnie na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, 

w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub 

przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, a Organizator 

Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.  
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Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, 

przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 

oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 

wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na druk 

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich 

w Internecie oraz w innych formach utrwalenia nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki pamięci, wprowadzenie do pamięci 

komputera,  publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na 

wystawach związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora) 

przez Administratora  Danych,  którym jest Zespół Szkół Ekonomicznych  

im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu ul. Warszawska 1,  39 300 Mielec w celach 

niezbędnych do organizacji konkursu o nazwie I Powiatowy Konkurs 

Ekologiczny „Myśl ekonomicznie – żyj ekologicznie” 

 

 

……………………………………    ………………………………………………… 

 (miejscowość i data)                                    (czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE rozporządzenie o ochronie danych w dalszej 

części RODO, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2i art.14  informuję o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

•  Administrator danych 

Administratorem pani/pana danych osobowych jest Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu ul. Warszawska 1, 39 -300 

Mielec NIP 8171072306, REGON 000188854 

•  Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych 

Karolina Mokrzysz  k.mokrzysz@ekonomik.mielec.pl  

•  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikających 

z Regulaminu I Powiatowego Konkursu Ekologicznego Myśl ekonomicznie – 

żyj ekologicznie”  Na podstawie w art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych 

• Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą pani/pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Mielcu oraz w przypadku miejsc wyróżnionych odbiorcy tych prac 

•  Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat 

•  Prawa osób których dane dotyczą 

Przysługuje pani/panu prawo do 

- dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) 

w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne 

- żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

- wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 

mailto:k.mokrzysz@ekonomik.mielec.pl

