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Regulamin Konkursu Ekologicznego „PROJEKT – EKOMIASTO” 

 

 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Organizatorem Konkursu Ekologicznego „PROJEKT - EKOMIASTO”, zwanego dalej „Konkursem” jest 
Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej z siedzibą przy ul. Konarskiego 22B, p. 221a, 44-100 Gliwice 
oraz Centrum Ochrony Klimatu Politechniki Śląskiej z siedzibą przy ul. Konarskiego 22B, p. 606, 44-100 
Gliwice, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Koordynatora zespołu. 
Dokonanie zgłoszenia związanego z udziałem w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 

 
Cel Konkursu 

§ 2 
1. Celem Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju poprzez edukację proekologiczną w zakresie sortowania odpadów, ochrony zasobów 
wodnych, gleby i powietrza. 

 

Warunki udziału w Konkursu 
§ 3 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VI-VIII) i średnich, tworzących zespoły pod 
opieką nauczyciela.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Liczba zespołów biorących udział w Konkursie jest ograniczona do 20. 

4. Zespół tworzą uczniowie jednej lub więcej klas z danej szkoły. 

5. Zgłoszony zespół posiada co najmniej jednego Koordynatora, którym może zostać wyłącznie nauczyciel. 
Koordynator odpowiada za opiekę nad zespołem, kontakt z Organizatorem oraz realizację zadań określonych 
w § 4 pkt 1, § 6 pkt 1 i 3, § 9 pkt 1 niniejszego Regulaminu.     
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6. Jeden zespół liczy maksymalnie do 20 osób. W sytuacji, gdy zespół stanowią uczniowie jednej klasy, na 
uzasadnioną prośbę Koordynatora, Organizator może zezwolić na rozbudowanie zespołu o dodatkowe osoby.  

7. Z jednej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie 3 zespoły. 

8. Koordynatorzy zgłaszają zespoły w dwóch kategoriach wiekowych:  
– grupa I /uczniowie szkół podstawowych, klasy VI–VIII/,  
 grupa II /uczniowie szkół średnich/.  

 
Harmonogram Konkursu 

§ 4 
1. Zgłoszenia zespołu do Konkursu dokonuje Koordynator zespołu za pomocą elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/ekomiasto/  na podstawie zebranych 
zgód uczestników pełnoletnich lub zgód rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich 
zawartych w oświadczeniach stanowiących załączniki do formularza zgłoszeniowego, w terminie  do 30 
września 2021 roku. 

2. Udział w Konkursie, w tym upublicznienie zadań konkursowych odbywa się etapami od 4 października 2021 
r. do 1 marca 2022 roku na stronie konkursu https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/ekomiasto 

3. Zadania konkursowe mają określony termin realizacji i nadsyłania odpowiedzi w formie elektronicznej, na 
adres mailowy wydarzeniacpn@polsl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Popularyzacji Nauki PŚ, ul. 
Konarskiego 22B, pok. 221A, 44-100 Gliwice, wskazany w dniu upowszechnienia zadania na stronie 
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/ekomiasto/   

4. Obrady Jury / weryfikacja rozwiązanych zadań konkursowych, w skład którego wchodzą m. in. autorzy zadań 
konkursowych trwa od 1 maja do 1 czerwca 2022 roku. 

5. Uroczyste zakończenie, czyli PROJEKT-EKOMIASTO Party, w tym wręczenie nagród laureatom odbywa się 
17 czerwca 2022 roku.  

Miejsce i godzina uroczystego zakończenia Konkursu zostaną podane w późniejszym terminie na stronie 
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/ekomiasto/  

 

Przebieg Konkursu 
§ 5 

1. Konkurs polega na realizacji zadań stworzonych przez naukowców Politechniki Śląskiej, a wykonanych przez 
zespoły uczniów pod opieką Koordynatora zespołu. Każde zrealizowane zadanie, nadesłane we wskazanym 
przez Organizatora terminie oraz formie jest punktowane. Na ostatnim etapie Konkursu punktacja jest 
sumowana przez Jury. 

2. Rozwiązywanie zadań konkursowych odbywa się na terenie szkoły zespołu uczniów zgłoszonego do 
Konkursu.  

3. Zadania merytoryczne, które zespoły otrzymają do rozwiązania dotyczą szeroko pojętego eko-miasta, m. in.: 
odnawialnych źródeł energii, ochrony zasobów wodnych, gleby i powietrza, gospodarki obiegu zamkniętego, 
transportu, architektury i budownictwa. 

 

 



 

 

 

4. Zadania mają charakter interdyscyplinarny, tj. zawierają elementy merytoryczne /znajomość faktów, 
budowanie koncepcji, stawianie hipotez/, jak też zachęcają do wykorzystania tzw. umiejętności społecznych 
/komunikację werbalną/niewerbalną, asertywność, nagradzanie, wzmacnianie, empatię, współpracę 
z zespołem, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów/. 

5. Rolą Koordynatora zespołu jest nadzór nad uczniami w trakcie Konkursu oraz wsparcie w korzystaniu 
z urządzeń multimedialnych /komputer, Internet, aparat fotograficzny/ w szkole. Zespół bez Koordynatora nie 
może wziąć udziału w Konkursie. 

 

Wymagania dotyczące formy odpowiedzi do zadań konkursowych 
§ 6 

1. Odpowiedzi do zadań konkursowych w formie wskazanej w dniu upublicznienia każdego zadania 
konkursowego, Koordynator zespołu przekazuje do Centrum Popularyzacji Nauki drogą elektroniczną, na 
adres mailowy wydarzeniacpn@polsl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Popularyzacji Nauki PŚ, ul. 
Konarskiego 22B, pok. 221A, 44-100 Gliwice i w terminie podanym na stronie https://www.polsl.pl/rjo7-
cpn/ekomiasto/. 

2. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna również zawierać: 

a) nazwę szkoły,  

b) adres szkoły, 

c)  imię i nazwisko Koordynatora zespołu, 

d) numer telefonu kontaktowego Koordynatora zespołu, 

e)  e-mail Koordynatora zespołu, 

f) liczbę uczestników w zespole,  

g) wiek uczestników zespołu. 

3. Odpowiedzi zawierające braki formalne, powinny być uzupełnione przez Koordynatora zespołu w terminie 
do 3 dni roboczych od informacji przekazanej drogą mailową. 

4. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionych odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację 
zespołu z udziału w Konkursie. 

 

Sposób oceny odpowiedzi do zadań konkursowych 
§ 7 

1. Odpowiedzi do zadań konkursowych ocenia powołane przez Organizatora Jury, w skład którego  wchodzą 
nauczyciele akademiccy – twórcy zadań konkursowych oraz eksperci w zakresie tematyki Konkursu. 

2. Obie kategorie wiekowe o których mowa w § 3 pkt 8 niniejszego Regulaminu są oceniane wg odrębnych 
kryteriów, dostosowanych do ich możliwości i podstawy programowej. 

3. Odpowiedź dotycząca zadań konkursowych przygotowywana jest wyłącznie przez uczniów tworzących 
zespół, w porozumieniu i pod opieką Koordynatora zespołu. 

 



 

 

 

4. Odpowiedź dotycząca zadań konkursowych będąca plagiatem zostaje zdyskwalifikowana. 

5. Jury ocenia zadania konkursowe wg odrębnie ustalonych kryteriów, które zostaną podane do wiadomości 
w dniu upublicznienia zadania. 

 

Nagrody 
§ 8 

1. W Konkursie zostaną wybrane trzy najlepsze zespoły w każdej z dwóch grup wiekowych, których zadania 
konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Jury. W sumie Konkurs wygra 6 zespołów, które uzyskają 
największą liczbę punktów. 

2. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród. 

3. W uzasadnionych przypadkach Jury może zrezygnować z przyznania nagród. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

1. Przed przystąpieniem do Konkursu, Koordynator zespołu zobowiązany jest do zapoznania z niniejszym 
regulaminem zespół biorący udział w Konkursie. 

2. Zespól może zrezygnować z udziału w konkursie na każdym jego etapie, informując o tym Organizatora 
drogą mailową na adres wydarzeniacpn@polsl.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania oraz upowszechniania materiałów filmowych i zdjęć 
wykonanych podczas Konkursu do celów promocyjnych i informacyjnych na wszystkich stronach 
internetowych jednostek organizacyjnych Uczelni, mediach społecznościowych oraz relacjach prasowych, na 
co pełnoletni uczestnik konkursu bądź opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu wyraża zgodę.  

5. Aktualne informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej https://www.polsl.pl/rjo7-
cpn/ekomiasto/. 

7. Osobą do kontaktu w kwestiach realizacji konkursu w Centrum Popularyzacji Nauki jest Beata Batejko (e-
mail: beata.batejko@polsl.pl; tel. 32 237 18 54). 

8. Nadesłanie odpowiedzi do zadań konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, 
z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie i przetwarzanie na wszystkich polach 
eksploatacji przez Organizatora Konkursu. 

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych odpowiedzi do zadań 
konkursowych. 

 

 

 

 

 

 


