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REGULAMIN SZKOLNEGO 

KONKURSU „STAWIAM NA ZIELONE” 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Szkół  Energetycznych im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rzeszowie. 

 

. 
II. CELE  KONKURSU: 
 

• Zainteresowanie uczniów odnawialnymi źródłami energii. 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej inspirowanej odnawialnymi źródłami energii. 

• Kształtowanie umiejętności prezentacji odnawialnych źródeł energii. 

• Zachęcanie do współzawodnictwa.  

• Promocja zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
 

III. UCZESTNICY: 
 

Konkurs adresowany jest są do uczniów szkoły. 

 

IV. TEMAT KONKURSU: 

 

„ STAWIAM NA ZIELONE ” 

 

 

 

http://www.zsen.resman.pl/
mailto:sekretariat@zsen.resman.pl


V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:  

 

1. Konkurs organizowany będzie w dwóch kategoriach: 

• Samodzielne wykonaną pracę artystyczną (zdjęcie, plakat) o tematyce 

nawiązującej do odnawialnych źródeł energii. 

• Samodzielnie wykonaną pracę praktyczną - działający model z zakresu 

techniki o tematyce  nawiązującej do odnawialnych źródeł energii.  

2. Każdy uczeń może być autorem tylko jednej pracy. 

3. Zdjęcia należy dostarczyć w formie wydrukowanej na papierze fotograficznym  

w formacie 21/30 cm. 

4. Dostarczone zdjęcia nie mogą być fotomontażem. 

5. Plakat powinien mieć format A3.  

6. Prace konkursowe powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem 

pracy. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia 

uczestnictwa podpisanego przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia. 

Formularz uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 15czerwca 2020 

roku do godziny 15:00. 

9. Przekazanie prac konkursowych oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszych zasad, oświadczeniem posiadania praw autorskich do 

dostarczonej na konkurs pracy oraz wyrażenie zgody na umieszczenie danych 

osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Energetycznych w Rzeszowie. 

10. Komisja konkursowa przyzna w każdej z kategorii I,II,III nagrodę oraz wyróżnienia.  

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe  w postaci sprzętu i akcesoriów 

komputerowych ufundowanych przez sponsora. 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE:  

 

Laureaci zostaną poinformowani o dniu i sposobie wręczenia nagród. 

 


