
 

 

 

Regulamin międzynarodowego konkursu 

fotograficznego dla dzieci i młodzieży 

pn. „ECO z EURECĄ”. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Śląska w Gliwicach. 

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu ERASMUS + 

EURECA–PRO. Osoba odpowiedzialna: dr Anna Waligóra, Instytut 

Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. 

2. Celem     konkursu     jest      promocja      założeń    projektu      

EUECA-PRO  z akcentem na działania ukierunkowane na szeroko 

rozumiane kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych 

dzieci i młodzieży w najbliższym środowisku lokalnym, domowym 

i szkolnym. 

3. Temat konkursu brzmi „ECO z EURECĄ”. 

Tematyka prac powinna być zorientowana na szeroko rozumiane 

dostrzeganie proekologicznych rozwiązań, przykładów oraz postaw 

w najbliższym otoczeniu: szkolnym, domowym, lokalnym. 



Uczestników konkursu chcemy zachęcić do codziennego 

dostrzegania i odnajdywania ekologicznych rozwiązań oraz 

zastosowań związanych z ochroną środowiska, przyrody, natury w 

najbliższym sobie otoczeniu. Fotografie powinny w twórczy 

sposób przedstawiać różne rozwiązania o charakterze 

ekologicznym, które dostrzec można w domu, w szkole, w mieście, 

w najbliższym otoczeniu. 

Dokumentacja pracy to wypełniona przez uczestnika / rodzica / 

opiekuna prawnego karta zgłoszenia (załącznik 1.), a także 

podpisane OŚWIADCZENIE – pełnoletniego uczestnika konkursu 

(załącznik 2.) lub opiekuna prawnego niepełnoletniego 

uczestnika konkursu (załącznik 3.) 

4. W   konkursie     mogą    wziąć    udział    uczniowie     szkół    

podstawowych i ponadpodstawowych. W przypadku uczniów 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo 

opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia. 

5. Uczestnik konkursu może przedstawić dowolną liczbę fotografii 

ciekawego, ekologicznego rozwiązania lub zastosowania 

dostrzeżonego w najbliższym otoczeniu: w domu, w szkole, w 

środowisku lokalnym. 

Wymagany format zdjęć: plik JPG, o wielkości nieprzekraczającej 

10 MB, dłuższy bok zdjęcia: nie mniej niż 2400 px. 

6. Fotografie ze skanem podpisanej karty zgłoszenia oraz podpisanym 

odpowiednim oświadczeniem należy przesłać na adres: Eureca-

Pro@polsl.pl (do 15 listopada 2021 roku) lub pracę konkursową wraz 

z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem dostarczyć do p.Strug (do 12 

listopada 2021 r.) 

7. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków 

regulaminu oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz 
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Politechniki Śląskiej. 

8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest 

Politechnika Śląska. 

9. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, 

jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

niezachowanie warunków regulaminu. 

10.  Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. 

Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac 

będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych: 

a. uczniowie klas I-III, 

b. uczniowie klas IV-VIII, 

c. uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

11.  W każdej z powyższych kategorii najlepsi zostaną uhonorowani 

dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami, przewidziane są także 

wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Konkurs będzie 

prowadzony jednocześnie w uczelniach partnerskich EURECA-

PRO – w Polsce, w Niemczech, Austrii, Grecji, Rumunii i 

Hiszpanii. Z wyróżnionych w poszczególnych krajach prac 

zostanie wyłonione Grand Prix konkursu. 

12.  Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 1 do 4 

grudnia 2021 roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom 

konkursu nastąpi 6 grudnia 2021 roku. Po zakończeniu konkursu 

odbędzie się wystawa prac konkursowych w budynku Politechniki 

Śląskiej. Prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni Centrum 

Popularyzacji Nauki, a relacja z wystawy zostanie szeroko 

upowszechniona w mediach. 

13.  Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w 

regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane. 

14.  Decyzje jury są ostateczne. 



15.  Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty 

związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik. 

16.  Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich 

zostaną zdyskwalifikowane. 

17.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem 

decyduje jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do jury. 

 

 

 

 

 

 

 


