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Szanowni Państwo! 

 
 
 

 Obecny, jubileuszowy XXV „Tydzień Ziemi”, pod patronatem Fortum Silesia S.A., realizowany 
będzie pod hasłem: „Dopóki Ziemia kręci się…”, które jest cytatem z piosenki Bułata Okudżawy 
„Modlitwa” (wg tekstu François Villon’a). Dopóki trwa życie na Ziemi możliwa jest zmiana – naszych 
nawyków, sposobów postępowania, traktowania środowiska naturalnego. Tę nadzieję chcemy 
zauważyć w różnorakich działaniach, inicjatywach, rozwiązaniach i wynalazkach, wreszcie w naszych 
codziennych decyzjach i postawach. 
 
 Zapraszając do udziału w konkursach XXV „Tygodnia Ziemi” odwołujemy się do różnych 
zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi, ale przede wszystkim do ich wrażliwości i otwartości na 
sprawy otaczającego nas świata przyrody. 
 
 Uwaga! Zgłaszanie uczestnictwa w konkursach (z wyjątkiem Turnieju Wiedzy Ekologicznej i 
konkursu dla przedszkoli „Droga węgla”) odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz 
Karty znajduje się na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego: www. muzeumgornictwa.pl  
Pisemne podziękowanie za udział w konkursach XXV „Tygodnia Ziemi” otrzymają jedynie te placówki 
oświatowe, które w ten sposób dokonają zgłoszenia. 
 
 Wszelkich informacji na temat konkursów można zasięgnąć w Dziale Edukacji 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 32 630 30 91 wew. 4038, e-mail: 
urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl. Pełny tekst informacji o konkursach dostępny jest również na 
stronie internetowej Muzeum (www.muzeumgornictwa.pl). 
 
 Życzymy licznych sukcesów w Państwa działaniach i staraniach edukacyjnych i wychowawczych. 
 
 
 
 

Organizatorzy 
Zabrze, luty 2018    



 
 

Wykaz konkursów XXV „Tygodnia Ziemi”: 
 
 
 
 

 Konkurs na plakat XXV „Tygodnia Ziemi” (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 
 

 Konkurs poetycki: „Jestem człowiekiem…” (wszystkie typy szkół) 
 

 Konkurs fotograficzny: „To chciałbym ocalić” (wszystkie typy szkół) 
 

 Konkurs plastyczny: „Prezent dla przyjaciela” (szkoły podstawowe i gimnazja) 
 

 Konkurs plastyczny: „Drzewo – skarbem, domem, przyjacielem” (przedszkola) 
 

 Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 
 

 Turniej Wiedzy Ekologicznej (gimnazja) 
 

 Konkurs literacki „Szczyt odpowiedzialności, szczyt troski, szczyt klimatyczny…” 
(wszystkie typy szkół) 
 

 Konkurs plastyczny na rysunek satyryczny: „Nie palę” (wszystkie typy szkół) 
 

 Konkurs na utworzenie gry planszowej lub puzzli pt.  ”Droga węgla” (przedszkola) 
 

 Konkurs na poster pt. „Co z nami będzie…?” (szkoły podstawowe) 
 
 
 
Uwaga: warunkiem uczestnictwa w konkursach XXV „Tygodnia Ziemi” jest zapoznanie się z 
Regulaminem konkursów opublikowanym na stronie www.muzeumgornictwa.pl Zgłoszenie 
uczestnictwa (do Turnieju Wiedzy Ekologicznej) bądź przedstawienie pracy konkursowej jest 
równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych w Regulaminie. 
Do prac konkursowych należy dołączyć podpisane Oświadczenie dotyczące danych osobowych – 
wzór znajduje się na s. 15 (dla uczestników konkursów) oraz 16 (dla opiekunów-nauczycieli) 
 
 

Laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, co 
nastąpi w trakcie XXV „Tygodnia Ziemi” (22-28 kwietnia 2018).  Protokoły Jury konkursowych zostaną 
opublikowane w Internecie na stronie www.muzeumgornictwa.pl, nie przewidujemy innej formy 
informowania uczestników o wynikach konkursów (za wyjątkiem powiadomienia laureatów). 
 
 
 

Uwaga: Prace konkursowe należy nadesłać (dostarczyć) na adres podany poniżej dla 
poszczególnych konkursów.  

http://www.muzeumgornictwa.pl/
http://www.muzeumgornictwa.pl/


 

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy 
 
 

KONKURS NA PLAKAT 

XXV „TYGODNIA ZIEMI” 
 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 dostarczenie pracy o wymiarach 50 x 70 cm (prace o innych wymiarach nie będą 
oceniane) do dnia 10 kwietnia 2018 r. Autorzy plakatów mogą uwzględnić w swojej 
pracy informację o terminie „Tygodnia” (23-29.04.2018), o organizatorach i haśle 
przewodnim („Dopóki Ziemia kręci się…”), 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane, 

 każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według 
poniższego wzoru: 

 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs  na plakat 

Imię i nazwisko autora 
 

 

Wiek, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły 
 

 

Tel. szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail szkoły 

 

Nauczyciel prowadzący 
 

 

Gmina, miejscowość, powiat 
 

 

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami 
 

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody. 
Praca, która zdobędzie I miejsce zostanie wydrukowana w formie plakatu naszej imprezy. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje 
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego 
41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV Tygodnia 
Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038. 
 



 

Dla uczniów szkół wszystkich typów ogłaszamy 

Konkurs poetycki pod hasłem 

„JESTEM CZŁOWIEKIEM…” 
 
Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza w którym autor opisze relacje 
człowieka z otaczającym światem – przyrodą i innymi ludźmi. Czy te relacje cechuje 
tolerancja, otwartość, życzliwość, troska czy też zachłanność, egoizm, krótkowzroczność, 
obojętność? 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 nadesłanie poezji własnej (maksymalnie trzy utwory), dotychczas nie publikowanej, do 
dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 każda praca konkursowa powinna mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę według 
poniższego wzoru: 

 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs poetycki 
imię i nazwisko autora tekstu 
 

 

wiek, klasa 
 

 

tytuł wiersza 
 

 

nazwa i adres szkoły 
Adres e-mail 
nr telefonu szkoły (koniecznie!) 

 
 
 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun 
 

 

gmina, powiat 
 

 

 

Autorzy najlepszych wierszy zostaną nagrodzeni, a ich utwory zaprezentowane publicznie 
w trakcie „Tygodnia .Ziemi”. Prac konkursowych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania i publikacji nagrodzonych utworów. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje 
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego 
41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV Tygodnia 
Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 

Uczniom szkół wszystkich typów proponujemy uczestnictwo 

 

w konkursie fotograficznym p.t.: 

„TO CHCIAŁBYM OCALIĆ” 

 

Zadaniem uczestników konkursu będzie zauważenie elementów  otaczającego nas 
środowiska przyrodniczego – miejsc, okazów, zjawisk, które autor uważa za szczególnie 
cenne i ważne i które chciałby ocalić przed zniszczeniem, destrukcją, wyginięciem. 
 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format) do dnia 
10 kwietnia 2018 r. 

 w konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własne autorów - dotąd nie publikowane 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 każda praca powinna mieć na odwrocie przylepioną metryczkę według poniższego 
wzoru: 

 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs fotograficzny 
imię i nazwisko autora 
 

 

wiek, klasa 
 

 

dokładna nazwa i adres szkoły 
Adres e-mail szkoły 

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!) 
ew. inny tel. kontaktowy 

 

tytuł  fotografii oraz określenie miejsca 
wykonania 

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun 
 

 

gmina, powiat 
 

 

 

Prosimy nie odciskać na odwrocie zdjęć pieczątek tuszowych! Prace prosimy pakować 
w przesyłce metodą lico do lica. 
 

Dla autorów najciekawszych fotografii przewidujemy atrakcyjne nagrody. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje 
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego 
41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV Tygodnia 
Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 

Dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów ogłaszamy 

Konkurs plastyczny pod tytułem  

„PREZENT DLA PRZYJACIELA” 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie bibelotu, zabawki, biżuterii, przedmiotu 
użytkowego lub dekoracyjnego wykorzystując w tym celu dary natury bądź tzw. surowce 
wtórne. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy do dnia 10 kwietnia 2018 r., 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę według poniższego wzoru: 
 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs  na prace z surowców wtórnych 

Imię i nazwisko autora 
 

 

Wiek, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły 
 

 

Tel. szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail szkoły 

 

Nauczyciel prowadzący 
 

 

Gmina, miejscowość, powiat 
 

 

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami 
 

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje 
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego 
41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV Tygodnia 
Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 

Dzieciom przedszkolnym proponujemy uczestnictwo  

 

w konkursie plastycznym p.t. 

„DRZEWO – SKARBEM, DOMEM, PRZYJACIELEM” 
 
 

Zadaniem uczestników konkursu będzie zwrócenie uwagi na znaczenie drzew w naszym 
otoczeniu. Czy jest powód by je chronić i otaczać szczególną troską? Czy mają wpływ na 
nasze życie i zdrowie? 
 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 prace wykonane przez dzieci (przy użyciu różnych technik), maksymalnie w formacie 
A3, należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 każda zgłoszona do konkursu praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (trwale 
przylepioną na odwrocie pracy) według następującego wzoru: 

 
 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs przedszkolny 
imię i nazwisko dziecka 
 

 

wiek 
 

 

tytuł pracy 
 

 

nauczyciel prowadzący 
 

 

Przedszkole, szkoła (nazwa, numer, 
adres oraz nr tel.) Adres e-mail 

 
 
 

gmina, powiat 
 

 

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni 
Przewidujemy również nagrodę dla przedszkola (szkoły), z którego prace będą świadczyć 
o aktywnym i wszechstronnym podejściu do przedstawionego zagadnienia. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV 
Tygodnia Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy 

 

Konkurs plastyczny na 

PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO 
 
 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego, który 
nawiązywałby do hasła obecnego, XXV Tygodnia Ziemi w Zabrzu („Dopóki Ziemia kręci 
się…”), mając w szczególności na uwadze to co my, ludzie możemy zrobić dla ratowania i 
zachowania środowiska przyrodniczego naszej planety (kraju, okolicy). 
 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 przygotowanie projektu graficznego (z wyłączeniem kolaży przestrzennych), w formacie 
10 x 15 cm, wykonanego na kartce formatu A4. Projekt powinien uwzględniać napis: 
Polska oraz nominał znaczka: 2,60 zł 

 samodzielnie wykonane prace konkursowe, dotąd nigdzie nie publikowane, należy 
składać u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę według następującego 
wzoru: 

 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs na projekt znaczka pocztowego 
imię i nazwisko autora  
 

 

wiek autora, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły  
 

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail szkoły 

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun 
 

 

gmina, powiat 
 

 

 

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody. 
Zastrzegamy sobie prawo publikacji nagrodzonych prac. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV 
Tygodnia Ziemi),  tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 

Młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie 

 

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
 

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się wiedzą ze sfery ekologii oraz ochrony środowiska 
zapisaną w gimnazjalnych programach i podręcznikach biologii. Również orientacją w zakresie 
bieżących, istotnych wydarzeń i informacji ukazujących się w mediach, a dotyczących szeroko 
rozumianej ekologii. 
 
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 
1) 28.03.2018 r. o godz. 10.00 zgłoszeni gimnazjaliści wezmą udział w teście pisemnym 

przeprowadzonym w Zabrzu (zgłoszeni przez szkoły uczniowie stawią się w Hostelu „Guido” 
przy ul. 3.Maja 93a w Zabrzu). Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani 
do finału,  

2) 28.04.2018. o godz. 12.00 laureaci I etapu spotkają się - w trakcie „Tygodnia Ziemi” – w Wielkim 
Finale w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Uwaga: podane wyżej terminy są ostateczne – nie będziemy wysyłać dodatkowych potwierdzeń do szkół. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 w konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów zgłoszeni przez dyrekcje swoich szkół. Każda 

szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia. 

 zgłoszenia należy dokonać pisemnie u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 
marca 2018 r. Zgłoszenie należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 
 

Zgłoszenie ucznia do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej XXV „Tygodnia Ziemi” 
 

imię i nazwisko ucznia 
 

 

wiek ucznia, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły  
Nr tel. I adres e-mail szkoły 

 

nauczyciel przygotowujący ucznia 
 

 

gmina, powiat 
 

 

Data, pieczęć i podpis 
 
 
 

 

 

Uwaga: wypełnienie Zgłoszenia oznacza zgodę na wydelegowanie ucznia do Zabrza na 
eliminacje w dniu 28.03.2018 r. o godz. 10.00 
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody:  

 

Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV 
Tygodnia Ziemi),  tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 

Dla uczniów wszystkich typów szkół ogłaszamy 

 

Konkurs literacki pt. 

„SZCZYT ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZCZYT 
TROSKI, SZCZYT KLIMATYCZNY…” 

 

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie listu do uczestników Szczytu 
klimatycznego w Katowicach, ewentualnie do innych adresatów (prezydenta, rządu, 
parlamentarzystów) którego treść będzie głosem młodych w istotnych dla nich kwestiach 
związanych z ochroną środowiska naturalnego. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 dostarczenie pracy konkursowej do dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 list należy dostarczyć w czytelnym rękopisie bądź w maszynopisie 

 prace muszą być wykonane samodzielnie, 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora 
konkursowego 

 każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę sporządzoną według poniższego 
wzoru (prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami): 

 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs literacki+ 

Imię i nazwisko autora 
 

 

Wiek, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły 
 

 

Tel. szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail szkoły 

 

Nauczyciel prowadzący 
 

 

Gmina, miejscowość, powiat 
 

 

Tytuł pracy  

 

Nagrodzone prace zostaną przekazane adresatom. 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Zastrzegamy sobie prawo publikacji 
prac konkursowych. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV 
Tygodnia Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 
Dla młodzieży wszystkich typów szkół ogłaszamy: 
 

Konkurs na rysunek satyryczny pt. 

„NIE PALĘ” 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie rysunku satyrycznego, który nawiązywałby do 
hasła „Nie palę”, mając na uwadze nie tylko szkodliwość palenia papierosów i używania narkotyków 
ale także inne kwestie kojarzące się z tym sformułowaniem (np. niska emisja z palenisk domowych, 
nielegalne spalanie śmieci, rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych, także nieracjonalne 
używanie oświetlenia). Hasło może być również odczytane w sensie przenośnym tj. odnoszącym się 
do takiego postepowania, szkodliwego dla środowiska naturalnego, które możemy zakwalifikować 
jako „palenie mostów” (czyli niemożność odwrócenia skutków naszych czynów).  
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 dostarczenie pracy w formacie A3 (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) do dnia 10 
kwietnia 2018 r., 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem (dotyczącym danych 
osobowych), którego wzór znajduje się na przedostatniej stronie Informatora konkursowego 

 prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane, 

 każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru: 
 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs  na rysunek satyryczny 

Imię i nazwisko autora 
 

 

Wiek, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły 
 

 

Tel. szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail szkoły 

 

Nauczyciel prowadzący 
 

 

Gmina, miejscowość, powiat 
 

 

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami 
 
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody. Zastrzegamy sobie prawo publikacji prac 
konkursowych. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 339, pok. 6 (z dopiskiem na przesyłce: Konkursy XXV 
Tygodnia Ziemi), tel. 32 630 30 91, w. 4038 



 
Dla przedszkoli ogłaszamy: 
 
 

Konkurs na utworzenie gry planszowej pt.                 

”DROGA WĘGLA” 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie gry planszowej lub puzzli 
przedstawiających „drogę węgla” – od jego wydobycia w kopalni do zastosowania w życiu 
człowieka. Ważne jest aby w pracach konkursowych zaakcentować ekologiczne, przyjazne 
przyrodzie i ludziom wykorzystanie tego cennego surowca.  
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 
 dostarczenie pracy w formacie A3 (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) do dnia 10 

kwietnia 2018 r., 

 konkurs nie jest przeznaczony dla uczestników indywidualnych. W konkursie uczestniczy cała 
klasa/grupa przedszkolna,  

 dostarczenie pracy w dowolnym formacie do dnia 10 kwietnia 2018 r., 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem opiekuna (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na ostatniej stronie Informatora konkursowego 

 prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane, 

 każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru: 
 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs na utworzenie gry planszowej 

Klasa, grupa przedszkolna  

Dokładna nazwa i adres przedszkola 
 

 

Tel. szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail przedszkola 

 

Nauczyciel prowadzący 
 

 

Gmina, miejscowość, powiat 
 

 

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami 
 
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody w postaci zrealizowania lekcji edukacyjnej 
o tematyce ekologicznej na terenie Parku 12C w Zabrzu. Zastrzegamy sobie prawo publikacji prac 
konkursowych. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje: Zespół ds. edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 43, tel. 32 630 30 91, w. 7003 



Dla klas szkół podstawowych ogłaszamy: 
 
 

Konkurs na poster pt. „CO Z NAMI BĘDZIE…?” 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie posteru dotyczącego jakości powietrza na Górnym 
Śląsku za 20 lat. Uczniowie mogą przeciwstawić dwie wizje przyszłości – taką kiedy zaniechana 
została walka ze smogiem z sytuacją, gdy sprawa jakości powietrza będzie znajdowała się w centrum 
uwagi mieszkańców, władz i przemysłu.  
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

 dostarczenie pracy w formacie B2 (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) do dnia 10 
kwietnia 2018 r., 

 pracę konkursową należy dostarczyć wraz z podpisanym Oświadczeniem opiekuna (dotyczącym 
danych osobowych), którego wzór znajduje się na ostatniej stronie Informatora konkursowego 

 prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane, 

 każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru: 
 
 

XXV Tydzień Ziemi Konkurs na poster naukowy 

Imię i nazwisko autora  

Wiek, klasa 
 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły 
 

 

Tel. szkoły (koniecznie!) 
Adres e-mail szkoły 

 

Nauczyciel prowadzący 
 

 

Gmina, miejscowość, powiat 
 

 

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami 
 
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody w postaci zrealizowania lekcji edukacyjnej 
o tematyce ekologicznej na terenie Parku 12C w Zabrzu, a także udział w zajęciach prowadzonych w 
podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Zastrzegamy sobie prawo publikacji prac 
konkursowych. 
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego. 
 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje: Zespół ds. edukacji Muzeum Górnictwa 
Węglowego, 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 43, tel. 32 630 30 91, w. 7003 



 

Oświadczenie uczestnika konkursu XXV „Tygodnia Ziemi” w 
Zabrzu – 2018 r. 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika  konkursu (konkursów) XXV „Tygodnia Ziemi”:  
 
……………………………………………………………………………………….………. 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursów XXV „Tygodnia Ziemi” zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z 
późn. zm.). 
 W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie (konkursach) XXV „Tygodnia 
Ziemi”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: 
imię i nazwisko, nazwa placówki oświatowej –  na stronie internetowej Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w prasie lokalnej, mediach. 
 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a, że  
administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Jodłowa 59, dane osobowe przetwarzane będą w 
celach związanych z realizacją konkursów XXV „Tygodnia Ziemi” 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, zostałem pouczony o prawie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności 
podania danych. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 

Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu (konkursów) bądź opiekuna prawnego 
uczestnika niepełnoletniego 

 

 
 

 

 
 



 

Oświadczenie opiekuna konkursu XXV „Tygodnia Ziemi” w 
Zabrzu – 2018 r. 

 
 
Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu (konkursów) XXV „Tygodnia Ziemi”:  
 
……………………………………………………………………………………….………. 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursów XXV „Tygodnia Ziemi” zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z 
późn. zm.). 
 W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie (konkursach) XXV „Tygodnia 
Ziemi”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: 
imię i nazwisko, nazwa placówki oświatowej –  na stronie internetowej Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w prasie lokalnej, mediach. 
 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a, że  
administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Jodłowa 59, dane osobowe przetwarzane będą w 
celach związanych z realizacją konkursów XXV „Tygodnia Ziemi” 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, zostałem pouczony o prawie 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności 
podania danych. 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu (konkursów) bądź opiekuna prawnego 
uczestnika niepełnoletniego 

 
 

 
 

 

 
 


