
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU „STAWIAM NA ZIELONE” 

 
I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rzeszowie. 

II. CELE KONKURSU 

1. Zainteresowanie uczniów odnawialnymi źródłami energii. 

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej inspirowanej odnawialnymi źródłami 

energii. 

3. Kształtowanie umiejętności prezentacji odnawialnych źródeł energii. 

4. Zachęcanie do współzawodnictwa.  

5. Promocja zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

6. Upowszechnienie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

 

III. UCZESTNICY 

Konkurs adresowany jest są do uczniów szkół podstawowych. 

IV. TERMIN KONKURSU 

luty/marzec 2022 roku. 

V. MIEJSCE KONKURSU 

Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs organizowany będzie w dwóch kategoriach: 

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

nawiązującej do odnawialnych źródeł energii. 



 

2) Konkurs wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia 

uczestnictwa podpisanego przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia. 

Formularz uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

3. W przypadku kategorii, o której mowa w pkt.1) 

a. każdy uczeń może być autorem tylko jednej pracy; 

b. zdjęcia należy dostarczyć w formie wydrukowanej na papierze 

fotograficznym w formacie 21/30 cm; 

c. dostarczone zdjęcia nie mogą być fotomontażem; 

d. plakat powinien mieć format A3; 

e. prace konkursowe powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem autora 

oraz tytułem pracy. 

f. prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 11 

lutego 2022 roku do godziny 15:00; 

g. 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; 

h. laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane 

przez sponsora, pozostali dyplomy; 

i. decyzja Komisji jest ostateczna; 

j. laureaci konkursu zostaną poinformowani o dniu wręczenia nagród. 

4. W przypadku kategorii, o której mowa w pkt.2) 

a. konkurs jest 1 etapowy i polega na rozwiązaniu przez uczestników testu 

pisemnego dotyczącego wiedzy o odnawialnych źródłach energii; 

b. test składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, można za 

niego uzyskać 40 punktów; 

c. czas przewidziany na rozwiązanie testu to 60 minut; 

d. zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 11 

lutego 2022 roku do godziny 15:00; 

e. finał konkursu odbędzie się 21 marca 2022r. 

f. zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę 

punktów; 

g. w przypadku wyłonienia kilku zwycięzców konkursu, którzy uzyskali tę samą 

liczbę punktów, Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość 



 

zorganizowania dogrywki polegającej na zadaniu 3 dodatkowych pytań 

identycznych dla każdego ze zwycięzców; 

h. decyzja Komisji jest ostateczna; 

i. laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane 

przez sponsora, pozostali dyplomy; 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień regulaminu.  

2. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem o kwestiach spornych 

rozstrzyga organizator. 

3. Literatura oraz przykładowe strony internetowe dotyczące zagadnień 

konkursowych (dotyczy Konkursu wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii): 

a. https://swiatoze.pl/ 

b. https://sozosfera.pl/ 

c. http://energetyk.ires.pl/domsamowystarczalny/ 
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