
KONKURS 
„Czysta energia = Zdrowa energia” 

dla uczniów szkół średnich 
pod honorowym patronatem 

Bogdana Marcinkiewicza – Posła do Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Ziętka – Posła na Sejm RP 

 
 

R E G U L A M I N 
 
I. WSTĘP 

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Jerzego Ziętka,  
 
Główna Komisja Konkursu  

1. Przewodniczący/a  
Marek Mróz – Dyrektor Biura Poselskiego Jerzego Ziętka 

2. Konsultant merytoryczny – Mirosław Słomczyński 
3. Daria Orlik - Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza,  
4.  
5.  

 

II. CELE KONKURSU 
1. Promowanie zdrowego trybu życia. 
2. Propagowanie alternatywnych źródeł energii oraz ich pozytywnego wpływu na ludzkie zdrowie. 
3. Pogłębianie wiedzy młodzieży o nowoczesnych metodach pozyskiwania energii oraz ich 

upowszechnianie wśród obywateli UE. 
4. Edukacja ekologiczna młodych ludzi służąca popularyzowaniu postaw przyjaznych środowisku 

naturalnemu.  
 

III. ORGANIZACJA KONKURSU 
Adresaci projektu - uczniowie i nauczyciele szkół średnich woj. śląskiego. 
 
Termin realizacji 
Marzec 2011 –kwiecień 2011 r. 
 
Konkurs jest jednostopniowy 

 
IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest materiał filmowy przygotowany przez uczestnika konkursu, przesłany 
na adres konkurs@jerzyzietek.pl  

2. Każdy uczestnik zobligowany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia wraz z podpisem, 
potwierdzającym pełnię praw autorskich do przesłanego materiału oraz klauzurę dotyczącą praw 
autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 1994 r. Nr 24, poz. 86 z późn. zm.). Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie 
wszelkich praw do przesłanego materiału na Organizatora konkursu.  

3. Decyzję o zwycięzcy podejmie Główna Komisja Konkursu. 
4. Uczeń który zajmie 1 miejsce w konkursie, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przekaże 

Organizatorowi zgodę opiekunów prawnych na wyjazd do Brukseli. 

 



V. PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
1. Od wyników uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się do przewodniczącego 

Głównej Komisji Konkursu 2 dni po ogłoszenia wyników. Decyzja przewodniczącego jest 
ostateczna. 

2. W celu rozpoczęcia procedury odwoławczej należy złożyć podanie mailem do Głównej 
Komisji Konkursu.  

3. Komisja umożliwia wgląd do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i opiekunom 
naukowym, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu. Prace uczestników będą 
udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji, bez możliwości kopiowania. 

 
HARMONOGRAM 

Data Zadanie Działania/Odpowiedzialny 

do 01 kwietnia 2011 r. Deklaracja szkoły udziału w 
konkursie załącznik nr 1, 
przesłana mailem na adres  
konkurs@jerzyzietek.pl 

Do Głównej Komisji Konkursowej 
przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez 
Dyrektora Szkoły (koordynator) 

do 8 kwietnia 2011 r. 
 

Ostateczny termin nadsyłania 
prac 
załącznik nr 2 

Uczestnicy 

13 kwiecień 2011 r. Ogłoszenie listy laureatów na 
stronach: www.jerzyzietek.pl, 
www.bogdanmarcinkiewisz.pl  

Główna Komisja Konkursu 

15 kwiecień 2011r.  
godz. 8.45 

Uroczyste zakończenie 
konkursu wraz z wręczeniem 
nagród  

Główna Komisja Konkursu  

 
 
 

Zasady konkursu 
1. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika krótkiego filmu reklamowego wypełniającego 

treścią tytuł konkursu „Czysta energia = Zdrowa energia”. 
2.  Prace uczestników powinny być przygotowane „bez montażowo”, za pomocą najpopularniejszego 

środka zapisu video – telefonu komórkowego.  
3. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty.  
4. Prace konkursowe winny być przesłane drogą elektroniczną na adres konkurs@jerzyzietek.pl 

najpóźniej do 8 kwietnia 2010 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w 
konkursie.  

5. Prace konkursowe oceniane będą przez Główną Komisję Konkursową, a ostateczny werdykt będzie 
wynikiem głosowania członków komisji podjętym po dyskusji. 

6. Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy w głosowaniu Komisji uzyskali najwyższą ilość 
punktów. Komisja wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody:  

a. 1 miejsce – wyjazd studyjny do Belgii z wizytą w Parlamencie Europejskim, nagroda 
rzeczowa, 

b. miejsca 2-5 - nagrody rzeczowe  
c. miejsca 6-10 nagrody książkowe  

7. Komisja może przydzielić także nagrodę specjalną. 
8. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. 
9. Dla koordynatora wspomagającego projekt uczestnika, który zwycięży przewidziana jest nagroda 

rzeczowa. 
 



 
VI. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

1. Szkoła zgłaszająca swoich kandydatów, chcących wziąć udział w konkursie wskazuje koordynatora 
projektu. Uczeń ma możliwość indywidualnie wybrać nauczyciela (koordynatora). 

2. W przygotowaniu materiału konkursowego uczniowie mogą korzystać z różnych źródeł. Pomocne 
mogą być m.in.: 
 
a.) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące energetyki w UE; 
b.) Materiały dostępne na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; 
c.) Dokumenty Ministerstwa Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska; 
d.) Informacje znajdujące się na stronie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana 

Marcinkiewicza www.bogdanmarcinkiewicz.pl  
e.) Informacje znajdujące się na stronie Posła na Sejm RP Jerzego Ziętka www.jerzyzietek.pl  

 
 



 



Załącznik nr 1 
Pieczątka Szkoły 

Deklaracja udziału 

SZKOŁY 
w KONKURSIE „Czysta energia = Zdrowia energia” 
dla uczniów katowickich szkół średnich 
rok szkolny 2010/2011 
1  
 

Pełna nazwa szkoły  

2 
 

Adres szkoły (ulica, numer, kod 
pocztowy) 
 

 

3 Telefon i fax do szkoły 
 

 

4 
 

Imię i nazwisko koordynatora 
szkolnego 
 

 

5 Telefon kontaktowy do 
koordynatora szkolnego 
 

 

6 e-mail koordynatora szkolnego 
 

 

7 Liczba reprezentantów 
 

 

 
Dyrektor Szkoły 

(imienna pieczątka i podpis) 



 

Załącznik nr 2 
 
Pieczątka szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW do  
KONKURSU „Czysta energia = Zdrowa energia” 

dla uczniów katowickich szkół średnich 
rok szkolny 2010/2011 

 
l.p. Nazwisko i imię ucznia Nazwa i adres szkoły, telefon Nazwisko nauczyciela 

przygotowującego ucznia 
Podpis ucznia* 

     

     

     

     

 
UWAGI: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Dyrektor Szkoły 
lub koordynator szkolny 

(podpis) 

 

* Oświadczam, iż do przesłanego materiału filmowego posiadam pełne prawa autorskie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 86 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie wszelkich praw dotyczących publikacji i wykorzystania 

przesłanego materiału na Organizatora konkursu. 


