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Regulamin konkursów przeprowadzanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach 
organizowanego zadania pn.: XXIV „Tydzień Ziemi” 

 
 

I. Postanowienia wstępne 
 

1. Organizatorem konkursów jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zwane dalej 
„Organizatorem” 

2. Konkursy są prowadzone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku konieczności dokonania 

interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora. 
4. W oparciu o niniejszy regulamin zostaną przeprowadzone następujące konkursy:  

 Konkurs na plakat XXIV „Tygodnia Ziemi”  

 Konkurs poetycki: : „Jest czadowo?”  

 Konkurs fotograficzny: „Zobaczyć przez mgłę” 

 Konkurs internetowy: „Skąd ten swąd?” 

 Konkurs plastyczny: „Ziemia ma tylko jedno życie, więc je chrońmy należycie” 

 Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego  

 Konkurs literacki „Czy to bajka czy nie bajka… O smogu”. 
5. Celem organizowanych konkursu, w ramach zadania pn.: „Tydzień Ziemi”, jest pogłębianie 

wrażliwości wobec świata przyrody wśród młodego pokolenia. Motywem przewodnim XXIV Tygodnia 
Ziemi jest sprawa jakości powietrza w województwie śląskim (w tym kwestia smogu i niskiej emisji) 
oraz działań mających na celu poprawę istniejącego stanu („Powietrze nad Śląskiem”). 

6. Przedmiotem konkursów są: wykonanie prac plastycznych, fotograficznych, poetyckich, literackich, 
informatyczno-graficznych zgodnie z zamieszczonymi poniżej szczegółami. 
 

II. Udział w konkursach 
 

1. Konkurs na plakat XXIV „Tygodnia Ziemi”  
a. Uwagi ogólne o konkursie 

Konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
b. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 dostarczenie pracy o wymiarach 50 x 70 cm (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) 
do dnia 7 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. 3 Maja 19, 
41-800 Zabrze,  

 Autorzy plakatów mogą uwzględnić w swojej pracy informację o terminie „Tygodnia” (21-
27.04.2017), o organizatorach i haśle przewodnim („Odpowiedzialny Śląsk”),, 

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

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

imię i nazwisko autora  

wiek, klasa  

dokładna nazwa i adres szkoły     

tel. szkoły, adres e-mail szkoły  

  nauczyciel prowadzący  

gmina, miejscowość, powiat   
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2. Konkurs poetycki: „Jest czadowo?”  
a. Uwagi ogólne o konkursie 

Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza dotyczącego naszych, ludzkich postaw 
względem drugiego człowieka oraz środowiska przyrodniczego. Czy jesteśmy pokoleniem myślącym o 
innych i potrafiącym łączyć się w działaniach dla dobra wspólnego, czy skupiamy się tylko na sobie i 
zaspokajaniu swoich potrzeb? A może mamy dużo dobrych intencji, ale nie potrafimy, nie posiadamy 
wystarczającej determinacji, aby przełożyć je na język konkretnych działań? 
 

b. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 dostarczenie poezji własnej (maksymalnie trzy utwory), dotychczas nie publikowanej, do dnia 
7 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. 3 Maja 19, 41-800 
Zabrze, 

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

imię i nazwisko autora tekstu  

wiek, klasa  

tytuł wiersza  

nazwa i adres szkoły   

adres e-mail, nr telefonu szkoły   

nauczyciel prowadzący ew. opiekun  

Gmina, powiat  

 
3. Konkurs fotograficzny: „Zobaczyć przez mgłę” 

a. Uwagi ogólne o konkursie 
Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół. 
Zadaniem uczestników konkursu będzie zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza w 
naszym regionie i skutki tego dla środowiska. Autorzy fotografii mogą również „zobaczyć przez mgłę” 
w sposób symboliczny - zwracając uwagę na związane ze światem przyrody zjawiska i wydarzenia 
odbierane jako budujące lub niepokojące w perspektywie bliższej i dalszej przyszłości. 

b. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format) do dnia 7 kwietnia 
2017 r. na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. 3 Maja 19, 41-800 Zabrze, 

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

 na odwrocie zdjęć nie należy odciskać pieczątek tuszowych, 

 pakowanie prac należy przeprowadzić metodą lico do lica  

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

imię i nazwisko autora  

wiek, klasa  

dokładna nazwa i adres szkoły 

adres e-mail szkoły  

 

nr telefonu szkoły  

ew. inny tel. kontaktowy 

 

tytuł fotografii oraz określenie 

miejsca  

 

Nauczyciel prowadzący, opiekun  

Gmina, powiat  
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4. Konkurs internetowy: „Skąd ten swąd?”  
a. Uwagi ogólne o konkursie 

Konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Celem konkursu jest przygotowanie strony www, przedstawiającej sytuację w zakresie jakości 
powietrza na terenie gminy (powiatu) zamieszkania (nauki) autora (autorów) prezentacji. Co wpływa 
na taką a nie inną sytuację? Czy są podejmowane działania, programy mające na celu ograniczenie 
„niskiej emisji”? Może autorzy prezentacji mają własne pomysły na zmianę sytuacji szczególnie w 
zakresie świadomości ekologicznej współobywateli? 

b. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniów bądź indywidualni uczniowie zgłoszeni przez 
dyrekcje swoich szkół, 

 strona musi być opublikowana w sieci Internet (dostępna całej społeczności internetowej), 

 strona może zawierać maksymalnie 15 podstron, 

 prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
  grzegorz@civicportal.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.  
  podając: 

- imię i nazwisko autora (ew. autorów) strony 
- wiek autora (autorów),  
- klasa, 
- adres URL strony www, 
- pełna nazwa i adres szkoły,  
- adres e-mailowy autorów 
- nr telefonu szkoły (koniecznie!) 
- opiekun z ramienia szkoły 
- gmina, powiat 

 Organizator wnioskuje do Dyrekcji szkół oraz nauczycieli informatyki o aktywną i twórczą 
pomoc w przygotowaniu strony w ramach niniejszego konkursu, 

 prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Wykorzystanie utworów innych 
autorów (np. muzyka) powinno zostać odnotowane. 

 
 
5. Konkurs plastyczny: „Ziemia ma tylko jedno życie, więc je chrońmy należycie” 

a. Uwagi ogólne o konkursie 
Konkurs skierowany jest dla przedszkoli oraz uczniów klas „0”. 
Zadaniem uczestników konkursu będzie zwrócenie uwagi na działania, które mogą podejmować 
dzieci, ich opiekunowie i rodzice, a których celem jest ochrona i dbałość o środowisko przyrodnicze. 

b. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 prace wykonane przez dzieci (przy użyciu różnych technik), maksymalnie w formacie A3, 
należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19, 41-800 Zabrze, 

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

imię i nazwisko dziecka  

wiek  

tytuł pracy  

nauczyciel prowadzący  

Przedszkole, szkoła (nazwa, numer, 

adres oraz nr tel.) adres e-mail 

 

gmina, powiat  
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6. Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego 
a. Uwagi ogólne o konkursie 

Konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego, który nawiązywałby do 
tematyki obecnego, XXIV Tygodnia Ziemi w Zabrzu („Powietrze nad Śląskiem”), w szczególności 
odnosząc się do sytuacji oraz działań podejmowanych w województwie śląskim w trosce o jakość 
powietrza. 
 

b. 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 7 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19, 41-800 Zabrze, 

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

imię i nazwisko autora   

wiek autora, klasa  

dokładna nazwa i adres szkoły  

nr telefonu szkoły   

adres e-mail szkoły  

nauczyciel prowadzący ew. opiekun  

Gmina, powiat  

 
 

7. Konkurs literaki „Czy to bajka, czy nie bajka… O smogu” 
a. Uwagi ogólne o konkursie 

Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół.  
Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie bajki lub opowiadania, którego głównym 
bohaterem jest smog. Opowiadanie powinno być oparte na sytuacjach, wydarzeniach, faktach 
zaobserwowanych przez autora. Bajka stwarza możliwość uruchomienia pokładów wyobraźni autora, 
ale powinna zakończyć się puentą (morałem). 

b. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 dostarczenie pracy konkursowej do dnia 7 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu ul. 3 Maja 19 41-800 Zabrze, 

 opowiadanie lub bajkę należy dostarczyć w czytelnym rękopisie bądź w maszynopisie 

 prace muszą być wykonane samodzielnie, 

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

imię i nazwisko autora  

wiek, klasa  

dokładna nazwa i adres szkoły  

tel. szkoły, adres e-mail szkoły  

nauczyciel prowadzący  

gmina, miejscowość, powiat  

tytuł pracy  
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8. Konkursy XXIV „Tygodnia Ziemi” skierowane są do przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, zwanymi dalej 
Uczestnikami. Dopuszczalne jest także uczestnictwo w konkursach osób z terenu innych 
województw. 

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci osób zatrudnionych przez Organizatora. 
10. Uczestnicy konkursów, poprzez zgłoszenie się do konkursów, o których mowa w pkt. 1-7 oświadczają, 

że ich prace są wolne od praw autorskich i roszczeń osób trzecich. Organizator nie będzie prowadził 
weryfikacji w tym zakresie i nie odpowiada za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym. 

11. Uczestnicy konkursów, poprzez zgłoszenie się do konkursów, o których mowa w pkt. 1-7 oświadczają, 
że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
konkursów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Ponadto, zgodnie z powołaną ustawą, 
Uczestnicy mają prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych. 

12. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursach zobowiązani są do zapoznania z niniejszym 
regulaminem.  

13. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi albo nagrodzonymi w 
innych konkursach. 

14. Warunki konieczne udziału w konkursie:  

 terminowe złożenie prac konkursowych,  

 opatrzenie prac informacją zgodną ze wzorem wg w/w zasad  
15. Organizator nie zwraca przesłanych prac, materiałów. 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenie do konkursu. 
17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie Organizatorowi całości 

majątkowych praw autorskich do złożonych materiałów i prac konkursowych.  
18. Uczestnicy konkursów przyjmują do wiadomości i akceptują, iż Organizator zastrzega sobie prawo do 

przekazania materiałów i prac konkursowych osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej 
publikacji, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności do: 

 wyłącznego używania i wykorzystania materiałów i prac konkursowych we wszelkiej 
działalności edukacyjnej, promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, 

 utrwalania i zwielokrotniania materiałów i prac konkursowych wszelkimi technikami 
graficznymi, 

 zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu materiałów i prac konkursowych na nośnikach 
elektronicznych, 

 publicznego wystawiania i wyświetlania materiałów i prac konkursowych na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, 

 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem materiałów i prac 
konkursowych, 

 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia materiałów i prac konkursowych w 
Internecie. 

19. Ponadto uczestnicy konkursów akceptują możliwość wprowadzania przez Organizatora zmian do 
wybranych materiałów i prac konkursowych.  

20. Prawa, o których mowa powyżej są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.  
 
 

III. Kryteria oceny prac 
 

1. Oceny nadesłanych materiałów i prac dokonuje komisja konkursowa w składzie minimum 3 osoby, 
zwana dalej „Komisją”, powołana przez dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego. W skład Komisji 
wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz eksperci w zakresie ocenianych prac. 

2. Komisja wykonuje następujące zadania:  

 weryfikacja formalna  
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 ocena merytoryczna  
wg kryteriów określonych w pkt.4. 

3. W zakresie weryfikacji formalnej Komisja dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w konkursie 
określonych w niniejszym regulaminie, stosując kryterium „spełnia/nie spełnia”. W przypadku nie 
spełnienia kryteriów formalnych Komisja wyklucza danego Uczestnika z konkursu i nie dokonuje 
oceny merytorycznej nadesłanych prac. W przypadku innych uchybień formalnych Komisja wzywa 
Uczestnika do ich niezwłocznego uzupełnienia. 

4. W zakresie weryfikacji i oceny merytorycznej Komisja posługuje się następującymi tabelami ocen: 

 Konkurs na plakat XXIV „Tygodnia Ziemi”  

 Konkurs plastyczny: „Ziemia ma tylko jedno życie, więc je chrońmy należycie” 

 Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego  
 
 

Tabela weryfikacji formalnej 

Lp. Kryterium Spełnia (0-1) Nie spełnia (0-1) 
1. Metryczka wg wzoru   
2. Praca wykonana przez uczestnika, do którego konkurs był skierowany     
3. Zgodność wymiarów pracy z założeniami konkursowymi   
 
 
 
 

Tabela oceny merytorycznej 

 
Zgodność tematyki z 

założeniami konkursu  
(punktacja 0-10) 

Walory artystyczne: 
kompozycja, gama 

kolorystyczna, technika 
wykonania 

 (punktacja 0-10) 

Oryginalność, 
pomysłowość 

 (punktacja 0-10) 
UWAGI 

Członek komisji 1     
Członek komisji 2     
Członek komisji 3     

SUMA     

 
 

 Konkurs poetycki: „Jest czadowo?”  

 Konkurs literacki: „Czy to bajka, czy nie bajka… O smogu” 
 
Tabela weryfikacji formalnej 

Lp. Kryterium Spełnia (0-1) Nie spełnia (0-1) 
1. Metryczka wg wzoru   
2. Praca wykonana przez uczestnika, do którego konkurs był skierowany     
3. Utwór będący przykładem poezji bądź bajki i opowiadania   

 

Tabela oceny merytorycznej 

 Zgodność tematyki                 
z założeniami 

konkursu  
(punktacja 0-10) 

Konstrukcja wiersza: 
lub bajki i opowiadania 

 (punktacja 0-10) 

Poprawność językowa                       
i stylistyczna 

 (punktacja 0-10) 
UWAGI 

Członek komisji 1     
Członek komisji 2     
Członek komisji 3     

SUMA     

 
 

 Konkurs fotograficzny: „Zobaczyć przez mgłę” 
 

Tabela weryfikacji formalnej 
Lp. Kryterium Spełnia (0-1) Nie spełnia (0-1) 
1. Metryczka wg wzoru   
2. Praca wykonana przez uczestnika, do którego konkurs był skierowany     
3. Zgodność wymiarów i formy pracy z założeniami konkursowymi    
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Tabela oceny merytorycznej 

 Zgodność tematyki                 
z założeniami 

konkursu  
(punktacja 0-10) 

Walory artystyczne 
fotografii 

 (punktacja 0-10) 

Oryginalność koncepcji 
 (punktacja 0-10) 

UWAGI 

Członek komisji 1     
Członek komisji 2     
Członek komisji 3     

SUMA     

 
 

 Konkurs internetowy: „Skąd ten swąd?”  
 
Tabela weryfikacji formalnej 

Lp. Kryterium Spełnia (0-1) Nie spełnia (0-1) 
1. Metryczka wg wzoru   
2. Praca wykonana przez uczestnika, do którego konkurs był skierowany     
3. Opublikowanie strony w sieci Internet   

 

Tabela oceny merytorycznej 

 Treść strony www 
(punktacja 0-10) 

Grafika, układ 
 (punktacja 0-10) 

Rozwiązania techniczne 
 (punktacja 0-10) 

UWAGI 

Członek komisji 1     
Członek komisji 2     
Członek komisji 3     

SUMA     

 
5. Na podstawie ustalonych ocen Komisja wyłoni najlepsze materiały, prace konkursowe w zakresie 

konkursów. Autorzy najlepszych materiałów, prac konkursowych otrzymują nagrody. 
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
7. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
8. Komisja może przyznać Laureatom i innym Uczestnikom także inne nagrody i wyróżnienia. 

 
 

IV. Harmonogram konkursu 
 

1. Ramowy czas trwania konkursu: 10.02.2017 r. – 27.04.2017 r.  
2. Termin nadsyłania materiałów i prac konkursowych: 7.04.2017 r.  
3. Termin ogłoszenia wyników: 10-20.04.2017 r. 
4. Uroczyste wręczenie nagród: w trakcie XXIV „Tygodnia Ziemi”: 21-27 kwietnia 2017 r. 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu i aktualizacji 
jego brzmienia na swojej stronie internetowej www.muzeumgornictwa.pl. Zmiany, z chwilą 
opublikowania, stają się wiążące dla Uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu, jak również do jego 
zawieszenia lub odstąpienia od realizacji, bez podania przyczyn. 

3. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu i je 
akceptuje. 

4. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania niezbędnych informacji w zakresie konkursu jest 
Urszula Potyka Kierownik Działu Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego, e-mail: 
urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl, tel. 32 630 30 91  wewn. 4038. 

http://www.muzeumgornictwa.pl/

