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XIX edycji ogólnopolskiego konkursu
geologiczno-środowiskowego

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze
wczoraj, dziś i jutro
odbywającego się w 2018 roku pod hasłem:

TAJEMNICE
KARBOŃSKICH LASÓW
Zapraszamy
uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
do wzięcia udziału w konkursie pl astycznym

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Półfinały rozegrane zostaną
w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone będą przez Muzeum Geologiczne Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB) w Warszawie oraz placówki
regionalne PIG-PIB: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział
Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział
Pomorski w Szczecinie. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego
o I NAGRODĘ XIX EDYCJI KONKURSU.
Bogactwo zieleni, bujna, egzotyczna roślinność i bezlik żywego stworzenia – tak wyobrażamy
sobie tropikalną dżunglę, a przed oczami pojawiają nam się obrazy rodem z Puszczy Amazońskiej lub
obszarów równikowych Afryki. W Polsce takich miejsc nie znajdziemy, jednak... Czy nigdy ich tu nie
było? Aby to sprawdzić cofnijmy się w czasie do karbonu (359–299 mln lat temu).
Las karboński... Jest parno i gorąco. Przesycone wilgocią powietrze zdaje się stać w bezruchu.
Pełno tu mokradeł i okresowych jeziorek – to wymarzone miejsca do rozrodu niezliczonej ilości
owadów i wczesnych płazów. Wszędzie słychać brzęczenie karaczanów, szarańczaków i olbrzymich
skrzydeł drapieżnych praważek patrolujących swoje powietrzne rewiry. W jego poszyciu też panuje
spory ruch. Spotkać tu możemy przeróżne owady, termity i chrząszcze. Wśród leśnego runa czają się
monstrualne pająki i skorpiony, buszuje podobna z wyglądu do współczesnego wija 2,5 metrowa
artropleura.
Całe to zamieszenie, zarówno w powietrzu jak i na ziemi, dramaty większe i mniejsze,
polowania i ucieczki, odbywa się w cieniu gigantycznych roślin. One też muszą nieustannie toczyć
walkę z naturalnymi wrogami roszczącymi sobie prawo do zajmowanych przestrzeni i źródeł substancji
odżywczych oraz szalejącymi od czasu do czasu potężnymi huraganami. Jak zatem widać z powyższej
opowieści, las karboński rządził się swoimi prawami. Wbrew pozorom był bardzo dynamicznym
ekosystemem, miejscem wiecznego półmroku, katastrofalnych wydarzeń, śmierci i przede wszystkim...
życia dla różnorodnych gatunków kopalnej flory i fauny, choć nie należało ono do najłatwiejszych.
Postarajcie się w swoich pracach oddać klimat tego „zielonego świata”, odkryć jego tajemnice
sprzed – bagatela, 300 milionów lat! Co by o nim nie mówić był po prostu piękny!

I etap konkursu — finał regionalny (półfinał)
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej do
odpowiedniej siedziby organizatora – dla województw dolnośląskiego i wielkopolskiego jest to Oddział
Dolnośląski PIG – PIB we Wrocławiu. Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia
pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone (miejsca I-III) i ewentualnie wyróżnione
w regionie. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego.
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 PIG-PIB w Warszawie (adres poniżej)
z dopiskiem: "KONKURS - ............... " (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS — UKRAINA).

Uroczystość półfinałowa dla województw dolnośląskiego i wielkopolskiego odbędzie się 25 maja 2018
w Oddziale Dolnośląskim PIG–PIB we Wrocławiu.
II etap konkursu — finał ogólnopolski
W finale ogólnopolskim wezmą udział zwycięzcy półfinałów w poszczególnych regionach. Polegał on będzie na ocenie przez
ogólnopolską komisję konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach. Finał ogólnopolski odbędzie się w tym
roku w GDAŃSKU podczas wycieczki finałowej w dniach 4–6 czerwca 2018 r.
Bliższe informacje dotyczące tego etapu konkursu zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
Warunki formalne przyjęcia pracy:
•
•
•
•
•

format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do około 2 cm)
ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń
dołączony do pracy formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (będzie dostępny na stronie
http://konkurs.pgi.gov.pl ), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac.
Prosimy nie przyklejać trwale formularza do pracy – najlepiej przyczepić formularz do pracy spinaczem biurowym
niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego należy oznaczyć pracę danymi
identyfikującymi autora w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności i jakości (np. przyklejenie, a
nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki z danymi z formularza)
termin nadsyłania prac – 6 kwietnia 2018 r. (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego)

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu podczas transportu.

Prace konkursowe z obszaru województw DOLNOŚLĄSKIEGO i WIELKOPOLSKIEGO
prosimy nadsyłać pod adres:
Oddział Dolnośląski PIG-PIB, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”
Ogłoszenie wyników:
Listy laureatów I etapu konkursu zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej na konkursowych stronach
poszczególnych regionów do 7 maja 2018 r. Szkoły laureatów zostaną o tym powiadomione również telefonicznie, emailowo i/lub listownie. Wyniki I etapu konkursu zostaną podane podczas uroczystości wręczenia nagród (25 maja 2018 r.),
po czym umieszczone na konkursowych stronach internetowych poszczególnych regionów.
Zdobywcy I nagrody w etapie półfinałowym (finale regionalnym) przechodzą do finału ogólnopolskiego).
Wyniki II etapu konkursu (finał ogólnopolski) umieszczone zostaną na
oficjalnej stronie internetowej
http://konkurs.pgi.gov.pl po zakończeniu imprezy.
U W A G A : Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom I etapu konkursu (uczniom ani nauczycielom).

Nagrody:
W półfinale konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz nagroda nierzeczowa dla zdobywcy I miejsca w postaci
2 dniowej wycieczki do Gdańska, podczas której odbędą się finały ogólnopolskie konkursu.

Informacje dotyczące konkursu:
Aktualne informacje na temat konkursu zamieszczamy w oficjalnym serwisie internetowym konkursu
http://konkurs.pgi.gov.pl/

udzielają ich także:
 na temat etapu PÓŁFINAŁOWEGO - regionalny koordynator Konkursu:
• Danuta Kamecka Oddział Dolnośląski PIG-PIB we Wrocławiu
tel.: 71 337 20 91 w. 139
danuta.kamecka@pgi.gov.pl
 na temat etapu FINAŁOWEGO:
• Marlena Świło – Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Warszawa
tel.: 0 22 45 92 142
e-mail: mswi@pgi.gov.pl
oraz ogólnopolski koordynator Konkursu:
• Monika Krzeczyńska – Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Warszawa
tel.: 0 22 45 92 309
e-mail: mkrz@pgi.gov.pl

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW
dla uczestników z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego


termin nadsyłania prac

6 kwietnia 2018



ogłoszenie wyników na stronie konkursowej

7 maja 2018



uroczystość finału regionalnego we Wrocławiu

25 maja 2018



wycieczka finałowa do Gdańska

4-6 czerwca 2018



finał ogólnopolski

5 czerwca 2018

UWAGA:
•
•
•
•

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich
w materiałach promocyjnych i wystawach (z podaniem autorstwa reprodukowanych prac)
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl/
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza WIELKIMI LITERAMI
i dołączenie go do przesyłanej pracy!

ZAPRASZAMY !

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, wie i
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
tery
torialnych, 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.

imię i nazwisko autora
wiek i klasa
nazwa i numer szkoły
adres i telefon/fax. szkoły
e-mail szkoły
województwo
imię i nazwisko nauczyciela
pod kierunkiem którego praca
została wykonana

e-mail kontaktowy
(z podaniem czyj to jest e-mail)

tytuł pracy

Miejscowość _______________, data _________________

podpis1___________________________

1

w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika Konkursu
składa rodzic/opiekun

