
Regulamin konkursu „Energia odnawialna” 2021/2022 - XIV edycja 
 

1. Postanowienia ogólne 

Konkurs został powołany w lutym 2007 roku pod patronatem Starosty Powiatu 

Jarosławskiego. Obecnie organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych 

i Ogólnokształcących w Jarosławiu we współpracy z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej i Kształtowania Środowiska UM Jarosławia oraz Referatem Środowiska i 

Rolnictwa Starostwa Powiatu Jarosławskiego oraz jest objęty Honorowym Patronatem 

Starosty Powiatu Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia . 

 

2. Cele  konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii, sposobów jej 

wykorzystania i poszanowania źródeł zasobów naturalnych, promowanie 

odnawialnych źródeł energii w regionie, lansowanie ekologicznego stylu życia 

mieszkańców, podejmowanie działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów i śmieci w 

najbliższym regionie . 

3. Organizatorzy konkursu 

 Zespól Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 

Komitet główny konkursu stanowią:  

mgr  Joanna Gałuszka i mgr Anna Nosal                

 
4. Przedmiot konkursu 

Tematyka XIV edycji konkursu w roku szkolnym 2021/2022  

ENERGIA  WIATRU 
Zadania konkursowe mogą być wykonane w trzech różnych  formach:  

- esej o objętości do 20 stron wraz z niezbędnymi zdjęciami, wykresami czy tabelami, 
napisany czcionką Times Roman wielkości 12 z pojedynczymi odstępami. Praca nie 
może być kopią opracowań drukowanych lub zamieszczonych w Internecie. 
W opracowaniu należy podać bibliografię, brak źródeł w oparciu, o które praca 
została przygotowana dyskwalifikuje pracę w konkursie. 
- prezentacja multimedialna do 35 slajdów lub film o czasie odtwarzania do 10 min. 
Praca powinna być opracowana samodzielnie, kopie z Internetu dyskwalifikują 
opracowanie, należy podać źródła z których korzystano przy jej opracowaniu. 
- plakat – gazetka informacyjna wykonany dowolną techniką o formacie nie 
mniejszym jak A3. Do plakatu opracowanego w formie elektronicznej oprócz formy 
drukowanej należy dołączyć CD z plikami źródłowymi.  
 
 
 



5. Warunki konkursu  

 

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z powiatu jarosławskiego. 

• Do konkursu zostaną dopuszczone  prace, które w sposób oczywisty będą 

nawiązywały do problematyki energii wiatrowej. 

• Każda praca musi zostać zaopatrzona informacją zawierającą następujące 

dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna oraz wypełniony formularz RODO. 

• Zadania konkursowe mają być przygotowywane samodzielnie i indywidualnie 

przez uczniów. Jedna osoba może przygotować prace w każdej z kategorii 

konkursu. Nie będą rozpatrywane prace tworzone grupowo. 

• Prace należy dostarczać do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 

do sekretariatu lub pokoju nauczycielskiego wraz z wypełnionym formularzem 

RODO, zaś prezentacje multimedialne wyłącznie na adres 

galuszka.budowlanka@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2022r. 

 

6. Czas trwania konkursu 

Konkurs trwa od 2 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. Prace należy 

dostarczać w tym terminie do szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 

15.00 w sekretariacie szkoły. 

 

7. Nagrody w konkursie 

• Prace będzie oceniało jury konkursu w składzie ustalonym przez komitet 
organizacyjny. 

• W konkursie przyznane zostaną nagrody główne i wyróżnienia. 
• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie  i miejscu uroczystego 

wręczenia nagród (2 czerwca 2022 r., godz.9.00 – 13.00). 
 


