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Projekt edukacyjny o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. 
„Geotermia z klasą” 

  
Regulamin 

Konkursu dla uczniów „Dlaczego i jak oszczędzać wodę” 

 

I. Organizator  

„Geotermia Uniejów sp. z o.o.” 

 

II. Cele 

 

1. Wykształcenie postaw proekologicznych, szczególnie związanych  

z oszczędzaniem wody 

2. Wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego, w szczególności za stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych 

3. Poprawa świadomości ekologicznej, szczególnie odnośnie do wykorzystania OZE  

i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych 

 

III. Tematyka i forma prac konkursowych  

 

1. Prace konkursowe mają dotyczyć oszczędzania wody – zgodnie z tematem konkursu 

mają wyjaśniać dlaczego i w jaki sposób należy oszczędzać wodę. Prace mają 

promować ekologiczną gospodarkę – oszczędzanie wody oraz prezentować 

codzienne zachowania przyjazne środowisku dzięki oszczędzaniu wody – zarówno jej 

ilości, jak i zachowania dobrej jakości zasobów wodnych. 

2. Technika wykonania prac jest dowolna – mogą to być prace literackie (np. esej, 

opowiadanie, wiersz) lub plastyczne (np. fotografia, malarstwo, rysunek, kolaż).  

3. Prace należy zgłaszać w formie drukowanej i cyfrowej (na płycie CD). 

4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę wykonaną w jednej wybranej technice (np. Jan 

Kowalski zgłasza do konkursu 1 zdjęcie – nie może zgłosić 2 zdjęć, albo 1 zdjęcia  

i wiersza).  

5. Prace literackie należy napisać na komputerze (do 5 str. formatu A4, czcionka Times 

New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, strony ponumerowane  

w dolnym prawym rogu), zapisać w formacie .doc lub .docx (Office Word) na płycie 

CD, a także wydrukować. 

6. W przypadku fotografii cyfrowych należy je zarówno wydrukować na papierze 

fotograficznym w formacie 10x15 cm oraz zapisać je na płycie CD. W przypadku zdjęć 

wywoływanych tradycyjnie należy je załączyć, a także zeskanować i zapisać na płycie 

CD.  

7. Prace plastyczne np. obrazy, rysunki, kolaże należy zeskanować (o ile to możliwe).  
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IV. Uczestnicy konkursu i warunki uczestnictwa 

 

1. Do udziału w konkursie ekologicznym pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę” mogą 

zgłaszać się uczniowie wybranych publicznych szkół gimnazjalnych i licealnych  

w województwie łódzkim, którzy wzięli udział w prelekcjach pt. „Wykorzystanie 

wód geotermalnych na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów”, 

przeprowadzonych od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. włącznie. 

2. Po zakończonej prelekcji chętni uczniowie otrzymają wydrukowane karty 

zgłoszeniowe, a nauczyciele regulamin konkursu. 

3. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców 

lub prawnych opiekunów (do podpisania w formularzu zgłoszeniowym) na udział 

ucznia w konkursie. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny, biorą w nim udział tylko chętni uczniowie. 

6. Każda praca musi być podpisana przez autora i posiadać tytuł. 

7. Do konkursu można zgłaszać jedynie te  prace, które nie były nigdzie 

publikowane. 

8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz  

z pracą konkursową spełniającą wytyczne punktu III niniejszego regulaminu.  

9. Termin zgłoszenia pracy do konkursu upływa 1 miesiąc po przeprowadzonej 

prelekcji szkolnej (np. prelekcja odbyła się 1 października 2015 r. – termin 

nadesłania pracy upływa 1 listopada 2015 r.) – decyduje data stempla 

pocztowego. 

10. Karty zgłoszenia i prace konkursowe należy przekazywać osobiście lub przesyłać 

pocztą na adres siedziby Organizatora: „Geotermia Uniejów sp. z o.o.”, ul. 

Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów z dopiskiem: „Konkurs – Geotermia z klasą”.  

11. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących udziału w konkursie.  

V. Kapituła Konkursu 
 

1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele 

Organizatora tj. „Geotermii Uniejów sp. z o.o.” oraz osoby prowadzące prelekcje 

szkolne w ramach zadania pn. Projekt edukacyjny o wykorzystaniu wód 

geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. „Geotermia z klasą”. 

2. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. 

3. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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VI. Wyniki konkursu i nagrody 
 

1. Wyniki konkursu (lista nazwisk autorów nagrodzonych prac i szkół, do których 

uczęszczają), zostaną ogłoszone zbiorczo po zakończeniu wszystkich prelekcji, tj. 

najpóźniej w pierwszej połowie maja 2016 r. (do 13.05.2016 r.) i zamieszczone na 

stronie internetowej Organizatora. 

2. O wynikach laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną i/lub 

mailową oraz listowną zaraz po ogłoszeniu wyników konkursu. 

3. Wśród uczestników konkursu w szkołach łódzkich zostanie wybranych łącznie max. 45 

najlepszych prac, czyli zostanie nagrodzonych max. 45 laureatów, niezależnie od 

szkoły, do której uczęszczają (w ocenie liczyć się będzie jakość prac, a nie to, czy 

z jednej szkoły będzie np. 4 laureatów, a w innej 1 czy 2 osoby lub nikogo).  

4. Wśród uczestników konkursu w szkołach spoza Łodzi – na terenie województwa 

łódzkiego zostanie wybranych łącznie max. 100 najlepszych prac, czyli zostanie 

nagrodzonych max. 100 laureatów, niezależnie od szkoły, do której uczęszczają 

(w ocenie liczyć się będzie jakość prac, a nie to, czy z jednej szkoły będzie np. 4 

laureatów, a w innej 1 czy 2 osoby lub nikogo). 

5. Nagrodą dla laureatów konkursu uczęszczających do szkół w Łodzi będzie wyjazd na 

jednodniową wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną z Łodzi do Uniejowa oraz pamięć 

USB z logotypem „Geotermii Uniejów” o pojemności 4 GB (dla max. 45 osób). 

6. Nagrodą dla laureatów konkursu uczęszczających do szkół spoza Łodzi – z terenu 

województwa łódzkiego będą bezpłatne karnety wstępu do kompleksu termalno-

basenowego „Termy Uniejów” oraz pamięć USB z logotypem „Geotermii Uniejów” 

o pojemności 4 GB (dla max. 100 osób). 

7. Zwycięzcy zostaną objęci działaniami promocyjnymi, a nagrodzone prace konkursowe 

zostaną zebrane i w przyszłości opublikowane np. w lokalnym czasopiśmie, na stronie 

internetowej Organizatora bądź w formie materiałów promocyjnych „Geotermii 

Uniejów”. 

8. Nagrody konkursu nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość 

pieniężną. 

VII. Zasady ogólne 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej oraz 

publikowane na stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z konkursu uczestnika 

(odmówić mu wydania nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie 

o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.   
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4. Wszystkie zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby organizacji 

konkursu oraz promocji projektów. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń ani prac konkursowych. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.  

7. Konkurs jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanowi element zadania pn. Projekt edukacyjny  

o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. „Geotermia  

z klasą” 

8. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się 

bezpośrednio z Organizatorem konkursu – „Geotermia Uniejów sp. z o.o.” 

telefonicznie: 63 288 95 20 lub mailowo: geotermia@op.pl. 
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Karta zgłoszenia do 

Konkursu dla uczniów „Dlaczego i jak oszczędzać wodę” 

organizowanego w ramach projektu edukacyjnego o wykorzystaniu wód geotermalnych na 
przykładzie Uniejowa pt. „Geotermia z klasą” 

 

imię i nazwisko uczestnika  
 
 
 

szkoła 
 
 

klasa 
 
 

wiek uczestnika 
 
 

tytuł pracy  
 

 

 

technika wykonania pracy 
 

adres zamieszkania uczestnika 
 
 
 

nr tel. / adres mailowy 
uczestnika 

 
 
 

imię i nazwisko oraz  
nr tel. / adres mailowy 
rodziców lub prawnych 
opiekunów (w przypadku 
uczniów niepełnoletnich) 

 
 

Zgoda na udział w konkursie 
wyrażona pisemnie przez 
rodziców lub prawnych 
opiekunów (w przypadku 
uczniów niepełnoletnich) 

Niniejszym wyrażam pisemną zgodę na udział  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko ucznia) w konkursie, a w przypadku uczniów ze szkół 
w Łodzi na ewentualne odebranie nagrody w postaci wycieczki do 
Uniejowa. 
 
Data i podpis rodzica/opiekuna ………………………………………………………… 

 
Życzymy powodzenia!  


