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W imieniu Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 
w VII Konkursie Ekologicznym pt. „Światło, źródło życia na Ziemi” w ramach Wielkopolskich Spotkań 
Gospodarczych – Piła Miasto Ogród 2015  dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.                    
 
Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych,   gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych     
oraz  studentów  z   północnej  Wielkopolski.  W konkursie oceniane będą prace plastyczne, wykonane 
dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), fotograficzne oraz prace multimedialne (PowerPoint lub 
inny).  
 
W związku z  postanowieniem Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ogłoszono, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących 
Światło. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na znaczenie technologii 
wykorzystujących światło dla promocji zrównoważonego rozwoju, a także dla poszukiwania rozwiązań 
problemów związanych z zasobami energii na świecie, dostępem do edukacji, rolnictwem, i zdrowiem. 
Światło obecne jest zarówno we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia, jak i we wszystkich 
obszarach nauki w XXI wieku. 
 
Finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Wielkopolskich Spotkań 
Gospodarczych – Piła Miasto Ogród 2015. 
 
 
    

  Nagroda 1                 Nagroda 2                                                           Nagroda 3  

 
Organizatorem konkursu jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile.  
 
W razie wszelkich pytań,  proszę o kontakt z Biurem Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, ul. 
Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. 
tel.: 67 212 30 59, biuro@izba.pila.pl 
                                                                                                                z wyrazami szacunku, 

 
 

                            Grzegorz Marciniak           
 

                                        Prezes  
         Izba Gospodarcza  Północnej Wielkopolski  
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Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na swojej 68. Sesji proklamowało rok 
2015 na Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. 

Światło obecne jest zarówno we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia, jak i we 
wszystkich obszarach nauki w XXI wieku. Dzięki niemu możliwe stały się rewolucyjne odkrycia 
w medycynie, rozwój międzynarodowej komunikacji za pomocą Internetu, a także 
poszukiwanie całościowych rozwiązań dla wielu ekonomicznych, społecznych i kulturowych 
problemów globalnego społeczeństwa.   

pprrzzyyłłąącczz  ssiięę  ii  wweeźź  uuddzziiaałł  ww  oobbcchhooddaacchh..  
oodd  cciieebbiiee  zzaalleeżżyy,,  jjaakk  wwiieellkkiimm  ssuukkcceesseemm  bbęęddzziiee  tteenn  rrookk  !!  
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                     VII Konkurs Ekologiczny      
pt. „Światło, źródło życia na Ziemi” 

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze-Piła Miasto Ogród 2015 

    18 kwietnia 2015 r.  
pilska Wyspa  

 

regulamin konkursu: 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych z północnej Wielkopolski.  

2. Do konkursu można zgłosić prace plastyczne, wykonane dowolną techniką (rysunek, 
akwarela, kolaż), fotograficzne, prace multimedialne (PowerPoint lub inny). 

3. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz 
zawierać informacje: wiek uczestnika, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu, adres e-
mail.  

4. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość prac, wykonanych samodzielnie.  
5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  

z przejęciem majątkowych praw autorskich przez Organizatora. 
6. Razem z pracą konkursową, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału 

w konkursie,  podpisanej przez uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich 
dodatkowo przez rodzica (opiekuna) i nauczyciela; stanowi załącznik 
do Regulaminu.  

7. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. Prace konkursowe oceniane będą przez Kapitułę Konkursu w kategoriach: I. uczniów 
szkół podstawowych; II. uczniowie szkół gimnazjalnych; III. uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych.  

9. Nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii: I nagroda: Netbook (komputer 
przenośny), II nagroda: aparat fotograficzny (cyfrowy), III nagroda: Rower. 
Dodatkowe wyróżnienia:  sprzęt turystyczny oraz nagrody pocieszenia: gadżety. 
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

10. Prace konkursowe prosimy nadsyłać do 8 kwietnia 2015 r. na adres:  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
w Pile, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, tel.: 67 349 26 01 e-mail: pila@amu.edu.pl 

11. W skład komisji konkursowej wchodzi 7 osób w tym przedstawiciele: Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Izby Gospodarczej Północnej 
Wielkopolski, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Pile, Wydziału Oświaty Starostwa 
Powiatowego w Pile, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny w Pile, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, 
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Pan Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły. 
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VII Konkurs Ekologiczny  
pt. „Światło, źródło życia na Ziemi”  

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze – Piła Miasto Ogród 2015 
18 kwietnia 2015 r. pilska Wyspa 

DEKLARACJA DZIECKA – RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
W związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie oświadczam, iż moje dziecko: 

 
 

imię i nazwisko  

dokładny adres  

wiek  

szkoła (podstawowa/ 

gimnazjalna/ponadgimnazjalna) 
 

telefon kontaktowy  

e-mail  

forma wykonanej 
pracy(plastyczna, multimedialna, 
fotograficzna) 

 

 
Posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na IGPW Piła – Inicjatora konkursu w zakresie niezbędnym 
do jej publikacji i/lub innego rozpowszechnienia oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Inicjator uzna 
za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
dostosowania prac do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji. Autorskie prawa majątkowe 
zostaną przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Inicjatora bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie  wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 
udostępniania na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i     reklamowych, 
bez względu na sposób ich, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu; Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka. 
  

………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                          podpis, data 

DEKLARACJA NAUCZYCIELA 
SZKOŁY/ ŚWIETLICY W IMIENIU PLACÓWKI 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienia ich na stronie internetowej, 
w publikacjach oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych w związku z uczestnictwem moich 
podopiecznych w Konkursie. W związku z uczestnictwem podopiecznych w Konkursie ekologicznym, oświadczam, 
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych identyfikacyjnych placówki.  

 
imię i nazwisko  

dokładny adres  

Nazwa placówki  

telefon kontaktowy  

e-mail  
 

…………………………….                              
                                                                                                                      Data, podpis 

Dane kontaktowe: 
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski,  
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, 
tel. 672123059,  
biuro@izba.pila.pl 


