
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWACH: 
 

świętokrzyskim i łódzkim  
 

dotyczący 
 

organizacji XVI edycji ogólnopolskiego i IX edycji polsko-litewskiego 
konkursu geologiczno- środowiskowego 

 

Nasza Ziemia – środowisko 
przyrodnicze wczoraj, dzi ś i jutro 

 

odbywaj ącego si ę w 2015 roku pod 
hasłem: 

 

SSKKRRZZYYDDLLAATTYY  EEKKSSPPEERRYYMMEENNTT  

ZZIIEEMMII        
 

 

Zapraszamy 
 

uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzi ęcia udziału w konkursie 
plastycznym . 

 

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów. Równolegle konkurs 
plastyczny organizowany jest na Litwie. Finały regionalne (półfinały) rozegrane zostaną  
w obrębie poszczególnych regionów. Ich zwycięzcy rywalizować będą w trakcie finału 

ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XVI EDYCJI KONKURSU . 
 

 Dzięki najstarszym skamieniałościom wiemy, że życie rozwija się na Ziemi od około  
3,5 mld lat. W tak długim okresie czasu pojawiły się najdziwniejsze organizmy, które zasiedliły 
niegościnne nieraz i odludne zakamarki prawie całej planety. Wszystko zaczęło się w głębinach 
pradawnych mórz. Później skolonizowane zostały lądy, aż w końcu rozpoczął się nowy, śmiały 
eksperyment który całkowicie odmienił oblicze Ziemi – podbój przestworzy! 
 Ze zwierzętami posiadającymi zdolność wykonywania aktywnego lotu kojarzą nam się 
zazwyczaj ptaki. Ich przodków szukać należy pod koniec jury – kto nie słyszał  
o archeopteryksie? Pamiętajmy jednak, że już 150 mln lat wcześniej wzbiły się w powietrze 
karbońskie owady. To one, a zwłaszcza gigantyczna ważka meganeura, zasługują na miano 
pionierów awiacji! W „skrzydlatym eksperymencie Ziemi” wzięły również udział gady – 
majestatyczne pterozaury z dużą gracją patrolowały kredowe niebo, a także jedna grupa 
ssaków – nietoperze. Ich skamieniałe szczątki znane są z paleogenu. 
 Drodzy uczniowie! W tym roku zapraszamy wszystkich do odbycia podróży w czasie 
(niestety tylko w wyobraźni) i przeprowadzenia obserwacji wydarzeń rozgrywających się na 
niebie odwiedzanego przez Was okresu geologicznego. Sprawozdanie z wyprawy prześlijcie 
nam w formie pracy plastycznej! Mamy nadzieję, że zobaczymy na rysunkach skrzydlatych 
przedstawicieli różnych grup zwierząt, których zapewne spotkacie, i którzy zaskoczą Was nie 
tylko swoim rozmiarem, ale też kształtem, paletą barw i nieprzeciętnymi umiejętnościami 
lotniczymi! 

Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie! 



Konkurs rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w placówkach regionalnych 
Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego: Oddziale Dolnośląskim 
(Wrocław), Oddziale Geologii Morza (Gdańsk), Oddziale Górnośląskim (Sosnowiec), Oddziale 
Karpackim (Kraków), Oddziale Świętokrzyskim (Kielce) i Oddziale Pomorskim (Szczecin). 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów 
polskich szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego  
w Warszawie  z dopiskiem: "KONKURS ............... " (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS 
UKRAINA). 
 
Tegoroczna edycja konkursu, dzięki porozumieniu pomiędzy polską i Litewską Służbą Geologiczną, po 
raz kolejny będzie miała CHARAKTER MIĘDZYNARODOWY. Część plastyczna przeprowadzona 
zostanie również na Litwie. 
 

I etap konkursu – finał regionalny (półfinał) 
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej do 
odpowiedniej siedziby organizatora zgodnie z formalnymi warunkami przyj ęcia pracy (patrz niżej).  
W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone i wyróżnione w regionie świętokrzyskim i łódzkim . 
Uroczystości półfinałowe (wręczenie nagród) odbędą się 14 maja  2015 r. o godz. 13 00 w Oddziale 
Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach . Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału 
ogólnopolskiego. 
 

II etap konkursu – finał ogólnopolski 
Wezmą w nim udział najlepsze prace z każdego, z siedmiu regionów. Finał ogólnopolski odbędzie się  
28 maja 2014 r.  w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie , ul. Rakowiecka 4, w trakcie 3-
dniowej wycieczki do Warszawy (26-28 maja 2015 r.). 
 

III etap konkursu – finał polsko-litewski 
Polegać będzie na rywalizacji 3 najlepszych prac z Polski i z Litwy. Międzynarodowa Komisja 
Konkursowa wybierze jedną najlepszą pracę. Finał polsko-litewski odbędzie się w tym roku w Muzeum 
Geologicznym PIG-PIB w Warszawie (28 maja 2015 r.) dokąd finaliści polscy wraz z opiekunami pojadą 
bezpośrednio po finałach ogólnopolskich. 

Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!  
 
Warunki formalne przyjęcia pracy: 

• format prac – A4 na płaszczy źnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby 
– do około 2 cm),  

• ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń 
• doł ączony do pracy formularz zgłoszeniowy  – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz 

poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac 
• niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego należy 

oznaczy ć pracę danymi identyfikuj ącymi autora  w sposób trwały i nie powodujący naruszenia 
jej integralności (np. przyklejenie, a nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki  
z danymi z formularza) 

• termin nadsyłania prac: 31 marca 2015 r . (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego) 
 

Należy zwróci ć uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegaj ące jej zniszczeniu 
podczas transportu! 

 

prace konkursowe z obszaru woj. świętokrzyskiego i łódzkiego  
nadsyła ć należy pod adres: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Pa ństwowy Instytut Badawczy,  

Oddział Świętokrzyski w Kielcach  

ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce 
 

z dopiskiem na kopercie –  „KONKURS” 



Ogłoszenie wyników: 
 Wyniki finału regionalnego (półfinału) konkursu opublikowane zostaną w oficjalnym 
serwisie internetowym konkursu – http://konkurs.pgi.gov.pl/ oraz na stronie internetowej 
Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach – http://kielce.pgi.gov.pl/ (pod koniec kwietnia 
lub na początku maja). Ponadto o laureatach tego etapu konkursu szkoły zostaną 
powiadomione telefonicznie (fax) lub e-mailowo. 
 
Nagrody: 
 W finałach regionalnych (półfinałach), finale ogólnopolskim oraz w finale polsko-litewskim 
przyznane będą nagrody rzeczowe  w postaci markowych artykułów plastycznych, wydawnictw 
książkowych, sprzętu sportowego i turystycznego, sprzętu elektronicznego lub okazów 
geologicznych oraz upominków z logo konkursu. 
 
Informacje dotycz ące konkursu: 
 Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu 
– http://konkurs.pgi.gov.pl/, na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB 
zakładka Muzeum – http://www.pgi.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Oddziału 
Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach – http://kielce.pgi.gov.pl/. Udzielają ich również: 
 

Finał regionalny – woj. świętokrzyskie i łódzkie: 
 

Anna Mader       Ewelina B ąk 
tel. 41 361 25 37 wew. 206    tel. 41 361 25 37 wew. 234 
e-mail: anna.mader@pgi.gov.pl    e-mail: ewelina.bak@pgi.gov.pl 
http://kielce.pgi.gov.pl/     http://kielce.pgi.gov.pl/ 

 
 
 
 

PODSUMOWANIE NAJWA ŻNIEJSZYCH TERMINÓW 
dla uczestników konkursu z obszaru woj. śląskiego i opolskiego:  

 
• termin nadsyłania prac    31 marca 2015 r.  
• ogłoszenie wyników (finał regionalny)  14 maja 2015 r.  
• wycieczka finałowa do Warszawy  26-28 maja 2015 r. 
• finał ogólnopolski w Warszawie   28 maja 2015 r. 
• finał polsko-litewski w Warszawie  28 maja 2015 r. 

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

 
UWAGA:  

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość 
nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach promocyjnych i wystawach 
(z podaniem autorstwa reprodukowanych prac). 

• Prosimy wypełni ć poni ższy formularz (WIELKIMI LITERAMI) i doł ączyć 
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 (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że 

zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. 

Oświadczam, że: 

1) przystępuję do Konkursu dobrowolnie; 

2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do 

pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom; 

3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich 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; 

5) przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych 
niżej danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 
wskazanym w Regulaminie Konkursu. Poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem 
świadom (-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany. 

 

 

 

Miejscowość _______________, data _________________  

 

podpis_______________________1 

 

                                                 
1 w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika Konkursu składa 

rodzic/opiekun.  

imię i nazwisko autora  

wiek/ klasa  

dokładny adres (ulica, kod 
pocztowy) i telefon/fax 

szkoły 

 

e-mail szkoły  

województwo  

imię i nazwisko nauczyciela  
pod kierunkiem którego 
praca została wykonana 

 

e-mail (nauczyciela, 
opiekuna, ucznia) 

 

tytuł pracy/ nazwa okresu 
geologicznego 

 


