REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO
„GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2017
§1 Cele Konkursu
1. Popularyzacja wiedzy z zakresu geologii, geografii i przyrody w szkołach
województwa świętokrzyskiego.
2. Poznawanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz bogactwa przyrodniczego
otaczającego nas, co w efekcie pozwala lepiej chronić przyrodę.
3. Lepsze poznanie środowiska przyrodniczego lokalnych - „małych ojczyzn”.
4. Podniesienie świadomości ekologicznej uczestników.
§ 2 Organizator Konkursu
1. Konkurs

edukacyjny

,,GEOSTANOWISKA

W TWOIM

SĄSIEDZTWIE”

–

EDYCJA 2017 organizowany jest przez Geopark Kielce, z siedzibą w Kielcach przy
ulicy Daleszyckiej 21, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
§ 3 Tematyka Konkursu
Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii i przyrody regionu
świętokrzyskiego.
§ 4 Termin i miejsce Konkursu
Konkurs poprzedzony jest rejestracją uczestników od 10.04.2017 r. do 15.05.2017 r.
Prace przesyłane będę w dniach 15.05-26.05.2017 r. Konkurs kończy wernisaż
podsumowujący, który odbędzie się na terenie Centrum Geoedukacji w Kielcach dnia
12.06.2017 r.

§ 5 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu są zespoły 2-4 osobowe uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, klubów ekologicznych, bądź przyrodniczych
z terenu województwa świętokrzyskiego. W przypadku klubów ekologicznych
i przyrodniczych konkurs

dotyczy uczniów

w wieku

szkoły podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2. Każdy zespół uczniów musi być objęty opieką nauczyciela/opiekuna.
3. Jedna szkoła/klub może wystawić maksymalnie trzy zespoły uczniów w konkursie.
4. Jeden nauczyciel może być opiekunem trzech zespołów.
5. Jedna grupa może mieć maksymalnie trzech opiekunów.
§ 6 Rejestracja Uczestników
1. Rejestracji osób chcących wziąć udział w konkursie dokonuje w imieniu uczniów
nauczyciel, wysyłając zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail:
geostanowiska@geopark-kielce.pl lub faksem 41 36 76 985, wypełniając formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Centrum Geoedukacji.
2. Termin składania zgłoszeń upływa 15 maja 2017 r.
3. Karta zgłoszenia będzie dostępna na stronie od 10 kwietnia - http://centrumgeoedukacji.pl
§ 7 Obowiązki Uczestnika
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu,
b. wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przez
Organizatora dla potrzeb Konkursu oraz dla celów promocji i reklamy
Konkursu lub Organizatora w programach informacyjnych i innych formach
przekazu medialnego oraz na stronie internetowej Organizatora.

2. Osoby zgłoszone i zakwalifikowane do Konkursu zobowiązane są do nadesłania prac
konkursowych.
§ 8 Przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów plakatu opisujący bogactwo
geologiczne terenu sąsiadującego z ich szkołą. Plakat może się składać ze zdjęć,
rysunków, map wykonanych przez Uczestników konkursu.
2. Konkurs rozpoczyna rejestracja uczestników od 10.04.2017 r. do 15.05.2017 r.
3. Plakat powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Organizatora. W przypadku szkoły podstawowej plakat jest wykonywany w formie
tradycyjnej w formacie A1 w dowolnej technice plastycznej. Powinien zawierać
zdjęcia lub rysunki opisywanych geostanowisk. W przypadku wersji elektronicznej,
czyli dotyczącej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, plakat jest wykonywany
zgodnie z szablonem (wielkość 82.5 x 82.5 cm, w kolorze, zdjęcia w rozdzielczości
min. 300 DPI) umieszczonym w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Geoparku Kielce. Wykonany plakat (w wersji .pptx, lub .ppt lub .cdr), należy
dostarczyć drogą elektroniczną Organizatorowi Konkursu.
4. Prace konkursowe w wersji tradycyjnej (tylko w przypadku szkoły podstawowej) lub
w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD ( muszą być nadesłane, bądź
przekazane od dnia 15.05.2017 r. do dnia 26.05.2016 r. do Centrum Geoedukacji ul.
Daleszycka 21, 25-202 Kielce – liczy się data stempla pocztowego. Istnieje możliwość
przesłania prac elektronicznie poprzez e-mail na adres geostanowiska@geoparkkielce.pl. W powyższym przypadku należy pamiętać, że e-mail może przyjąć
niewielki plik do 20 MB.
5. Zdjęcia załączone w plakacie muszą być autorstwa uczestników konkursu i muszą być
wykonane w dobrej jakości.
6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury pod względem artystycznym
i merytorycznym:

a. wartość artystyczna - czy plakat został wykonany w ciekawy sposób z użyciem
różnych środków artystycznych. Czy temat został przedstawiony w ciekawy
i przystępny dla odbiorcy sposób? Czy plakat został wykonany zgodnie
z założeniami zawartymi w instrukcji do ich wykonania np. czy zdjęcia zostały
wykonane w odpowiedniej rozdzielczości? Czy treść prezentowana na plakacie
jest czytelna np. czy czcionki nie zlewają się z tłem?
b. Wartości i poprawność merytoryczna – czy dobrano miejsca zgodnie z celem
konkursu, czyli czy wszystkie obiekty przedstawione w pracach spełniały
normy formalne nazywania ich geostanowiskami. Czy w opisie miejsc nie
popełniono błędów merytorycznych, Czy uczniowie zdjęcia i teksty
wykonywali sami, czy były to np. teksty kopiowane z gotowych materiałów?
Najwyższą ocenę uzyskiwały teksty autorskie.
7. Każdy z pięciu członków komisji konkursowej ocenia pracę pod względem
artystycznym przyznając od 1 do 10 pkt, natomiast za wartość merytoryczną również
przyznawane jest przez każdego członka komisji konkursowej od 1 do 10 pkt.
Następnie punkty przyznane przez każdego członka komisji za wartość artystyczną są
sumowane i dzielone przez pięć. Identycznie postępuję się z oceną za wartość
merytoryczna. Następnie sumuję się otrzymane punkty za wartość artystyczną
i merytoryczną i to daje sumę końcową. Minimalnie praca może być oceniona na 2
pkt., a maksymalnie na 20 pkt.
8. Podsumowanie konkursu zakończy się wernisażem w dniu 13.06.2017 r., na którym
zostanie zaprezentowanych 18 najlepszych plakatów, czyli 6 ze szkoły podstawowej,
6 z gimnazjalnej i 6 z ponadgimnazjalnej.
9. Konkurs podsumuje wykład - prezentacja w Centrum Geoedukacji na temat znaczenia
georóżnorodności.
§ 9 Nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowy Dyplom udziału w Konkursie.

2. Szkoły

z

każdej

kategorii

wiekowej

(szkoła

podstawowa,

gimnazjalna

i ponadgimnazjalna), z których pochodzili wykonawcy najlepszych plakatów
otrzymają w nagrodę tablet z odbiornikiem GPS, który zostanie przekazany
opiekunowi grupy.
3. Każdy członek zespołów, które zdobędą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii
wiekowej otrzyma nagrodę:
a. za I miejsce – tablet – klasa wyższa,
b. za II miejsce – tablet – klasa niższa,
c. za III miejsce – kamera sportowa do filmowania w terenie.
4. W przypadku szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, po 6 najlepszych
prac w dwóch wyżej wymienionych kategoriach zostanie wydrukowana i przekazana
szkołom, jako nagrody w konkursie.
5. Uczestniczy konkursu otrzymają również książkę o tematyce geograficznogeologicznej za udział w konkursie.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Nadesłane zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
konkursu przez Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie
licencji na umieszczenie materiałów z prac konkursowych na stronach internetowych
organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac i wyróżnionych
prac oraz ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych, powielanie zdjęć
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych
publikacjach związanych z działalnością Organizatorów.
2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane Uczestnikom konkursu.
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r.
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie prawo
do przedłużenia konkursu i zmian w Terminarzu.
7. Pytania można kierować bezpośrednio do Organizatora konkursu: Geoparku Kielce –
osobą kontaktową jest główny specjalista ds. geoturystyki i promocji Witold
Wesołowski tel. +48 413676800 (w.34) oraz e-mail: witold.wesolowski@geoparkkielce.pl lub geostanowiska@geopark-kielce.pl.
8. Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Geoparku
Kielce http://geopark-kielce.pl i Centrum Geoedukacji http://centrum-geoedukacji.pl.

