
 

  

 

           

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

 

„Odnawialne źródła energii w kadrze” 

 

 

          

1. Organizatorzy konkursu - PGE Energia Odnawialna S.A., Przedszkole Publiczne  

nr 25 w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu 

zapraszają przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych województwa opolskiego do udziału w konkursie 

multimedialnym. 

 

 

2. Cele konkursu:  

 

 Poszerzanie wiadomości o odnawialnych źródłach energii oraz sposobach ich 

wykorzystania  

 Kształtowanie poczucia  współodpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego 

 Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia  

 Wykorzystanie multimediów w dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych 

i artystycznych dzieci i młodzieży 

 Promocja placówek edukacyjnych realizujących z pasją działania edukacyjne 

z wykorzystaniem technik cyfrowych 

 



 

  

 

           

3. Uczestnicy: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego. 

 

4. Opis zadania konkursowego. 

 

Należy przygotować, prezentację (filmik) teatralną, kabaretową, pantomimiczną, 

muzyczną lub plastyczną. Prezentacja powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej 

określonej tematyki: 

 

 Odnawialne źródła energii w służbie człowieka 

 Konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń, efekt cieplarniany 

 Wykorzystanie energii wiatru przez człowieka 

 Wykorzystanie energii słońca przez człowieka 

 Wykorzystanie energii wody przez człowieka 

 Wykorzystywanie powietrza przez człowieka 

 Powietrze a zdrowie 

 

Łączny czas prezentacji konkursowej nie może być krótszy niż 3 minuty i nie 

może przekroczyć 20 minut.  

 

 Prace mogą być wykonane indywidualnie jak i zespołowo. 

 Niedotrzymanie  limitów czasowych powoduje dyskwalifikację prezentacji. 

 Zgłoszenie do konkursu prezentacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na publiczne wykorzystanie nadesłanych materiałów video / foto oraz danych 

personalnych i wizerunków osób w nich uczestniczących i/lub będących  



 

  

 

           

ich twórcami dla potrzeb konkursu (prezentacja sceniczna, media 

społecznościowe, strony WWW, media współpracujące, programy dokumentalne 

etc.). 

 Wśród zakwalifikowanych do konkursu prezentacji Jury konkursowe nominuje 

prezentacje do nagród głównych i wyróżnień. 

 

5. Terminy: 

 

1. Zgłoszenia wraz z nagranymi prezentacjami przyjmowane  

są do 15.11.2020 r. 

 

2. Przegląd zakwalifikowanych materiałów odbędzie się w dniach  

16-30.11.2020 r.  

 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w dniu 30.11.2020 r. na stronach 

internetowych oraz mediach społecznościowych organizatorów konkursu 

oraz ich partnerów. 

 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie 

nagrodzonej pracy w celach promocyjnych i marketingowych organizatorów. 

 

      5. Powołane Jury wyłoni  I, II i III miejsce w następujących kategoriach     

          wiekowych:  

 przedszkola 

 szkoły podstawowe 

 szkoły ponadpodstawowe. 



 

  

 

           

6. Zgłoszenie do konkursu, nośniki, materiały i sposób dostarczenia: 

 

a) Nagraną prezentację należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego nr 25  

 

 Osobiście lub drogą pocztową w formie elektronicznej na pendrive  

lub na płycie DVD ( nośniki nie będą zwracane) na adres:  

Publiczne Przedszkole nr 25 w Opolu 

Plac Teatralny 14, 45 – 056 Opole 

z dopiskiem: Konkurs „OZE w kadrze” 

                    lub przesłać linka do prezentacji umieszczonej na YouTube 

 

b) Plik zawierający prezentację konkursową powinien być opatrzony nazwą:                

 Tytuł prezentacji 

 Nazwa Placówki 

 

c) Do pliku video z prezentacją konkursową należy dołączyć: 

 Wypełnioną „kartę uczestnika" z załącznikami 1 i 2 

 

 

7. Kryterium oceny: 

 

Główne kryteria oceny prezentacji konkursowych stanowią:  

 wartości edukacyjne, 

 oryginalność prezentacji,  

 pomysł na realizację i estetyka prezentacji video, 

 przygotowanie sceniczne i aktorskie,  

 interpretacja i kultura słowa. 



 

  

 

           

8. Przepływ informacji 

 

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela dyrektor przedszkola  

 p. Ewa Dęga oraz nauczycielki Klaudia Oszek tel. 512474830  

          i Anna Sokołowska tel. 791831118; e-mail:  pp25opole@pp25.eu 

 

 

    9. Postanowienia końcowe: 

 

a) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu, publikację 

materiałów konkursowych. 

 

b) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

c) Załączniki  

 ZAŁĄCZNIK NR 1 Karta zgłoszenia  (imiona i nazwiska występujących, 

nazwiska osób przygotowujących prezentację) 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja Administratora Danych Osobowych. 

mailto:pp25opole@pp25.eu


 

  

 

           

Załącznik nr 2 

KARTA UCZESTNIKA 

 

1. Nazwa placówki i nazwa zespołu…………………………………………............. 

 

2. Nauczyciel, tel. kontaktowy 

.................................................................................................................................. 

 

3. Adres placówki (kod, ulica, numer lokalu), telefon, e- mail 

……………………………………………………………………………..............

.................................................................................................................................. 

 

4. Imiona, nazwiska i wiek uczestników (drukowanymi literami): 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………......................................................................... 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

5. Tytuł……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Czas trwania prezentacji ………………………………………………….............. 

 



 

  

 

           

Załącznik nr 2 

 

 

Informacja Administratora 

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) dalej 

RODO, informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest organizator konkursu który przetwarza podane w 

konkursie dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z organizowanym 

konkursem. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

5. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora konkursu, udzieloną w dniu ………………….                   w celu 

………………………….. Podpis osoby, której dane dotyczą. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności     

z art. 77 RODO 


