
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWACH: 
 

KKuujjaawwsskkoo--ppoommoorrsskkiimm,,  ppoommoorrsskkiimm  ii   wwaarrmmiińńsskkoo--mmaazzuurrsskkiimm   
  

dotyczący 
 

organizacji XVIII edycji ogólnopolskiego i XI edycj i polsko-litewskiego 
konkursu geologiczno- środowiskowego 

 
Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze 

wczoraj, dzi ś i jutro 
 

odbywaj ącego si ę w 22001177 roku pod hasłem: 
 

GGEEOOLLOOGGIICCZZNNEE  BBAARRWWYY  ZZIIEEMMII  
 

Zapraszamy 
 

uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym . 

 
Konkurs obejmie obszar całej Polski  podzielonej na siedem regionów . Równolegle konkurs 

plastyczny organizowany jest na Litwie. Finały regionalne (półfinały) rozegrane zostaną  
w obrębie poszczególnych regionów. Ich zwycięzcy rywalizować będą w trakcie finału 

ogólnopolskiego o II  NNAAGGRROODDĘĘ  XXVVIIIIII  EEDDYYCCJJII  KKOONNKKUURRSSUU. 
 

  ZZiieemmiięę  ww  ccaałłeejj  sswwoojjeejj  kkrraassiiee  mmiieelliiśśmmyy  ookkaazzjjęę  zzoobbaacczzyyćć  ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  nnaa  zzddjjęęcciiuu  
wwyykkoonnaannyymm  zz  kkoossmmoossuu  pprrzzeezz  zzaałłooggęę  aammeerryykkaańńsskkiieejj  mmiissjjii  AAppoolllloo  88..  WWiiddoocczznnaa  nnaa  nniimm  
nniieebbiieesskkaawwaa  kkuullaa  pprrzzyykkrryyttaa  mmiieejjssccaammii  bbiiaałłyymmii  wwssttęęggaammii  cchhmmuurr,,  zzrroobbiiłłaa  ssppoorree  wwrraażżeenniiee  zzaarróówwnnoo  
nnaa  aassttrroonnaauuttaacchh  jjaakk  ii  mmiieesszzkkaańńccaacchh  nnaasszzeeggoo  gglloobbuu..  OOdd  tteejj  ppoorryy  pprrzzyyllggnnęęłłoo  ddoo  nniieejj  ppeewwnnee  
ookkrreeśślleenniiee  ––  „„bbłłęękkiittnnaa  ppllaanneettaa””,,  kkttóórree  zzaakkoorrzzeenniiłłoo  ssiięę  ddoośśćć  mmooccnnoo  ww  śśwwiiaaddoommoośśccii  lluuddzzii..    
CCzzyy  bbłłęękkiitt,,  ttoo  jjeeddyynnyy,,  ddoommiinnuujjąąccyy  kkoolloorr  ZZiieemmii??  CCzzyy  mmoożżee  nnaass  oonnaa  jjeesszzcczzee  cczzyymmśś  zzaasskkoocczzyyćć??  
OOcczzyywwiiśścciiee!!  
  IIlleeżż  ttoo  rraazzyy  ppaattrrzzyylliiśśmmyy  oocczzaarroowwaannii  nnaa  ookkaazzyy  kkrryysszzttaałłóóww  ii  mmiinneerraałłóóww,,  wwyyssttaawwiioonnee    
ww  mmuuzzeeaallnnyycchh  ggaabblloottaacchh,,  cczzyy  tteeżż  ssppoottyykkaannee  bbeezzppoośśrreeddnniioo  ww  tteerreenniiee??  IIcchh  wwyyjjąąttkkoowwee  ppiięękknnoo  
pprrzzyycciiąąggaałłoo  nnaasszz  wwzzrrookk  kkuusszząącc  sswwooiimmii  rróóżżnnoorrooddnnyymmii  bbaarrwwaammii..  IIlleeżż  ttoo  rraazzyy  ssttaalliiśśmmyy    
ww  zzaacchhwwyycciiee  pprrzzeedd  śścciiaannaammii  ooddssłłoonniięęttyycchh  pprrzzeewwooddóóww  wwuullkkaanniicczznnyycchh,,  kkaanniioonnóóww,,  łłaańńccuucchhóóww  
ggóórrsskkiicchh,,  cczzyy  tteeżż  kklliiffóóww  ww  kkttóórryycchh  nniieessaammoowwiittee  wwzzoorryy  nnaammaalloowwaałłaa  MMaattkkaa  NNaattuurraa  kkoolloorroowwyymmii  
wwaarrssttwwaammii  sskkaałł??  IIllee  ww  kkoońńccuu  rraazzyy  ppooddzziiwwiiaajjąącc  rreekkoonnssttrruukkccjjee  ii  mmooddeellee  pprreehhiissttoorryycczznnyycchh  
mmiieesszzkkaańńccóóww  ZZiieemmii  zzaasskkoocczzeennii  bbyylliiśśmmyy  iicchh  nniieekkoonnwweennccjjoonnaallnnyymm,,  ppssttrrookkaattyymm  uubbaarrwwiieenniieemm??  
  WW  rraammaacchh  XXVVIIIIII  eeddyyccjjii  kkoonnkkuurrssuu  pprrooppoonnuujjeemmyy  jjeeggoo  uucczzeessttnniikkoomm  jjeesszzcczzee  jjeeddnnąą  
„„eekkssppeeddyyccjjęę  ww  cczzaassiiee  ii  pprrzzeessttrrzzeennii””  ––  ffaassccyynnuujjąą  ppooddrróóżż  ((cchhooćć  ttyyllkkoo  ww  wwyyoobbrraaźźnnii))  ppoo  wwsszzyyssttkkiicchh  
zzaakkąąttkkaacchh  wwssppóółłcczzeessnneejj  oorraazz  pprraaddaawwnneejj  ZZiieemmii..  MMaammyy  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  kkaażżddyy  zz  WWaass  ddoottrrzzee    
ww  nniieessaammoowwiittee  mmiieejjssccaa  ppeełłnnee  oosszzaałłaammiiaajjąąccyycchh  ggeeoollooggiicczznnyycchh  bbaarrww  zzaakkllęęttyycchh  ww  śśwwiieecciiee  sskkaałł,,  
mmiinneerraałłóóww,,  kkaammiieennii  sszzllaacchheettnnyycchh  ii  sskkaammiieenniiaałłoośśccii..  RRaappoorrttyy  zzee  sswwooiicchh  wwyypprraaww  pprrzzyyśślliijjcciiee  nnaamm    
ww  ffoorrmmiiee  pprraacc  ppllaassttyycczznnyycchh..  
 

ŻŻyycczzyymmyy  mmiiłłeejj  zzaabbaawwyy  ii  ssuukkcceessuu  ww  kkoonnkkuurrssiiee!!  
 



Konkurs rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w placówkach regionalnych 
Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego: Oddziale Dolnośląskim 
(Wrocław), Oddziale Geologii Morza (Gdańsk), Oddziale Górnośląskim (Sosnowiec), Oddziale 
Świętokrzyskim (Kielce) i Oddziale Pomorskim (Szczecin). 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów 
polskich szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego  
w Warszawie  z dopiskiem: "KONKURS ..............." (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS 
UKRAINA). 
 
Tegoroczna edycja konkursu, dzięki porozumieniu pomiędzy Polską i Litewską Służbą Geologiczną, po 
raz kolejny będzie miała CHARAKTER MIĘDZYNARODOWY. Część plastyczna przeprowadzona 
zostanie również na Litwie. 
 

I etap konkursu – finał regionalny (półfinał) 
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej do 
odpowiedniej siedziby organizatora zgodnie z formalnymi warunkami przyj ęcia pracy (patrz niżej).  
W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone (miejsca I-III) i ewentualnie wyróżnione w 
województwach, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. 
Uroczystości półfinałowe (wręczenie nagród) odbędą się 1177  mmaajjaa  22001177  rr .. w Oddziale Geologii Morza 
PIG-PIB w Gdańsku . Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego. 
 

II etap konkursu – finał ogólnopolski 
Wezmą w nim udział najlepsze prace z każdego, z siedmiu regionów. Finał ogólnopolski odbędzie się  
11  cczzeerrwwccaa  22001177  rr.. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie . Bliższe informacje dotyczące 
tego etapu konkursu przekazane zostaną w późniejszym terminie. 
 

III etap konkursu – finał polsko-litewski 
Polegać będzie na rywalizacji 3 najlepszych prac z Polski i z Litwy. Międzynarodowa Komisja 
Konkursowa wybierze jedną najlepszą pracę. Finał polsko-litewski odbędzie się w tym roku w Warszawie 
bezpośrednio po finałach ogólnopolskich. 
 
Warunki formalne przyj ęcia pracy: 

• format prac – AA44  nnaa  ppłłaasszzcczzyyźźnniiee, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby 
– do około 2 cm) 

• ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń 
• ddoołłąącczzoonnyy  ddoo  pprraaccyy  ffoorrmmuullaarrzz  zzggłłoosszzeenniioowwyy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz 

poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac 
• niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego należy 

oozznnaacczzyyćć  pprraaccęę  ddaannyymmii   iiddeennttyyff iikkuujjąąccyymmii   aauuttoorraa w sposób nie powodujący naruszenia jej 
integralności (np. przyklejenie, a nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki  
z danymi z formularza) 

• termin nadsyłania prac: 77  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr.. (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego) 
 

Należy zwróci ć uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegaj ące jej zniszczeniu 
podczas transportu! Prace konkursowe z obszaru woj.  kujawsko-pomorskiego, 

pomorskiego i warmi ńsko-mazurskiego  
nadsyła ć należy pod adres: 

 

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Pa ństwowy Instytut Badawczy,  

Oddział Geologii Morza  

ul. Ko ścierska 5, 80-328 Gda ńsk 
 

z dopiskiem na kopercie – „KONKURS” 
 



 
Ogłoszenie wyników: 
Listy laureatów w kolejno ści alfabetycznej  I etapu konkursu umieszczone zostaną na konkursowych 
stronach poszczególnych regionów pod koniec kwietnia 2017 r.  Szkoły tych uczniów zostaną o tym 
powiadomione również e-mailowo i/lub telefonicznie (fax).  
Pełne wyniki I etapu konkursu podane będą podczas uroczystości wręczenia nagród  
17 maja 2017 r. , a następnie umieszczone na konkursowych stronach poszczególnych regionów. 
UWAGA: Organizatorzy finałów regionalnych – I etapu konkursu, nie zwracają kosztów przejazdu ich 
uczestnikom. 
Wyniki etapu II i III konkursu (finał ogólnopolski i polsko-litewski) umieszczone zostaną na stronie 
internetowej http://konkurs.pgi.gov.pl po zakończeniu imprezy. 
 
Informacje dotycz ące konkursu: 
Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu – 
http://konkurs.pgi.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Oddziału Geologii Morza w Gdańsku – 
http://gdansk.pgi.gov.pl/. Udzielają ich również: 
 
Jadwiga Duszyk - Bancer – Oddział Geologii Morza PIG-PIB 
tel. 58 554 29 09 w. 103 
e-mail: jdusz@pgi.gov.pl 
 
Leszek Jurys – Oddział Geologii Morza PIG-PIB 
tel. 58 554 29 09 w. 318 
e-mail: ljur@pgi.gov.pl 
 

PODSUMOWANIE NAJWA ŻNIEJSZYCH TERMINÓW 
dla uczestników konkursu z obszaru woj. 

kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmi ńsko-mazurskiego:  
 

• termin nadsyłania prac    77  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr .. 
• ogłoszenie wyników (finał regionalny)  1177  mmaajjaa  22001177  rr .. 
• finał ogólnopolski w Warszawie   1 czerwca 2017 r. 
• finał polsko-litewski w Warszawie  1 czerwca 2017 r. 

 
 

Regulamin konkursu na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl/ 
 
 
 

UWAGA:  
• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość 

nieodpłatnego wykorzystania ich w wydawnictwach popularnonaukowych, 
materiałach promocyjnych i wystawach (z podaniem autorstwa 
reprodukowanych prac). 

• Prosimy wypełnić poniższy formularz (zał. nr 1) WIELKIMI LITERAMI   
i dołączyć go do przesyłanej pracy! 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO-
ŚRODOWISKOWEGO "Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" (dalej 
„Konkurs”)  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że 

zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. 

Oświadczam, że: 

1) przystępuję do Konkursu dobrowolnie; 

2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do 

pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom; 

3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej;; 

4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania 

zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na 

Organizatora; 

5) przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych 
niżej danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 
wskazanym w Regulaminie Konkursu. Poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem 
świadom (-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany. 

 

 

 

Miejscowość _______________, data _________________  

 

podpis_______________________1 
 

                                                 
1 w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika Konkursu składa 

rodzic/opiekun.  

imię i nazwisko autora  

wiek/ klasa  

dokładny adres (ulica, kod 
pocztowy) i telefon/fax 

szkoły 

 

e-mail szkoły  

województwo  

imię i nazwisko nauczyciela  
pod kierunkiem którego 
praca została wykonana 

 

e-mail (nauczyciela, 
opiekuna, ucznia) 

 

tytuł pracy/ nazwa okresu 
geologicznego 

 


