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II. Konkurs fotograficzny pt.:  

„Geologiczne zakątki Powiatu Kieleckiego w obiektywie”. 
 

 

 
 

 

 
 

1. Cel projektu. 

1. Popularyzacja wiedzy geologicznej i poszerzanie wiadomości z dziedziny nauk o Ziemi; 

2. Zainteresowanie dzieci zagadnieniami geologii, geośrodowiska, jak również działaniami 

mającymi na celu konieczność ich ochrony; 

3. Poznanie georóżnorodności i atrakcji geoturystycznych powiatu kieleckiego; 

4. Utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu i dziedzictwa geologicznego powiatu 

kieleckiego. 

 

 Adresaci  projektu.  

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII  

  

3. Formy pracy. 

indywidualna – 1 zdjęcie 
 

Zainteresowane szkoły podstawowe uczestniczą w konkursie, po uprzednim zgłoszeniu 

przez nauczyciela lub dyrekcję placówki, na przygotowanym przez organizatora konkursu 

formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XIX 

edycja).  

Geologia to nie tylko odkrywanie historii naszej planety i udostępnianie wiedzy o zasobach 

surowców mineralnych, ale także kompleksowe rozpoznawanie stanu i mechanizmów 

funkcjonowania wielu elementów środowiska naturalnego, od których zależą warunki życia                         

i zdrowie ludzi. Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych 

struktur geologicznych kształtujących krajobraz powiatu kieleckiego, a także konieczność ich 

ochrony. Ma zachęcić uczniów do odkrywania niezwykłych zakątków geologicznych naszego 

regionu, oraz poznania procesów kształtujących naszą planetę. 

 Na zajęciach lekcyjnych uczniowie powinni dowiedzieć się: co to jest geologia?, czym 

się zajmuje, jakie procesy zachodzą we wnętrzu i na powierzchni Ziemi. Spojrzą na 

geośrodowisko od artystycznej strony. W terenie, podczas robienia zdjęć, uczestnicy poznają 

natomiast obiekty przyrody nieożywionej, które w naszym regionie są bardzo urozmaicone, 

gdyż obok gołoborzy, najbardziej znanych symboli Gór Świętokrzyskich, występują krasowe 

jaskinie, naturalne skałki, liczne kamieniołomy (np. z uformowanymi warstwami skalnymi), 

rezerwaty przyrody, stanowiska geologiczne, obiekty geoturystyczne itp. 

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko 1 zdjęcie.   

Nadesłana/dostarczona na konkurs praca powinna być: 

1. oryginalna i w przejrzysty sposób przedstawiać temat konkursu; 

2. wykonana wyłącznie w formacie A4 (21,0 cm x 29,7 cm) lub A3 (29,7 cm x 42,0 cm); 

3. pracą własną, nigdzie wcześniej nie wykorzystywaną; 
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4. czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko autora pracy, 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy oraz miejsce gdzie zostało 

zrobione (miejscowość, gmina, nazwa rezerwatu, stanowiska geologicznego, 

kamieniołomu itp.). 

Uwaga:  

Do pracy, każdy uczeń dołącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO),                                 

w związku z udziałem w konkursie na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu 

(www.powiat.kielce.pl  - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XIX edycja).  
 
 

4. Komisja konkursowa. 

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę 

Kieleckiego.  
 

5. Wybór nagrodzonych prac. 

Przy wyborze laureatów najciekawszych prac, komisja konkursowa będzie kierowała się 

następującymi kryteriami: 

1) zgodność z tematem konkursu, 

2) oryginalne podejście do tematyki konkursu,  

3) wartość artystyczna fotografii, 

4) kreatywność, pomysłowość i zdolność obserwacji. 
 

 

6. Terminy i czas realizacji projektu. 

1) ogłoszenie projektu  -  październik 2022 r., 

2) zgłoszenie uczestnictwa - do 30 listopada 2022 r. należy dostarczyć do siedziby Starostwa 

(pokoje: 352, 354) lub przesłać: na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach,                         ul. 

Wrzosowa 44, 25–211 Kielce, fax. (41) 200-12-10, e-mail: skalska.d@powiat.kielce.pl  

kumor.m@powiat.kielce.pl  

3) termin składania prac - do 24 kwietnia 2023 r. do siedziby Starostwa Powiatowego                  

w Kielcach (pokoje numer 352 lub 354), 

4) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do 16 czerwca 2023 r. 
 

7. Nagrody indywidualne.  

- sprzęt sportowy, gadżety sportowe i turystyczne, pomoce dydaktyczne 

I miejsce - nagroda o wartości ok. 300,00 zł  

II miejsce - nagroda o wartości ok. 250,00 zł 

III miejsce - nagrody o wartości ok. 200,00 zł  

5 wyróżnień - nagroda o wartości 5 x ok. 150,00 zł  
 

Łączny koszt nagród: ok. 1 500,00 zł  
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8. Uwagi ogólne. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania projektu, gdy liczba uczestników będzie 

mniejsza niż 15 osób.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeprowadzenia konkursu w innym 

terminie, gdy z uwagi na pandemię COVID-19 lub inne obostrzenia, wprowadzone zostanie 

nauczanie zdalne i na konkurs nie wpłynie wymagana ilość prac lub wprowadzone zostaną 

ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu. 

3. Istnieje możliwość odbioru prac/zdjęcia po wręczeniu nagród laureatom, najpóźniej do 30 

czerwca 2023 r. Po tym okresie prace stają się własnością organizatora konkursu                                

i mogą zostać przekazane innym zainteresowanym lub zniszczone. 

4. Organizator informuje, że będzie dysponował przekazanymi na konkurs zdjęciami, w celu 

promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne udostępnianie (wystawa                        

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach), publikowanie na portalu internetowym 

www.powiat.kielce.pl w mediach informujących o konkursie, folderach oraz innych 

materiałach. W każdym ww. przypadku, określony zostanie autor pracy.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości 

przyznawanych nagród. 

6. Opiekunowie konkursu w okresie trwania Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu 

Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, w roku szkolnym 2022/2023, dostaną pisemne 

podziękowania za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu.  

7. Szkoły zobowiązane są wypełnić „Potwierdzenie liczby uczestników Programu” na 

formularzu udostępnionym na stronie organizatora (www.powiat.kielce.pl  - zakładka Dla 

Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XIX edycja), i przedłożyć je w dniu dostarczania 

prac/zdjęć, wręczenia nagród laureatom lub najpóźniej do 9 czerwca 2023 r. 
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