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Regulamin wojewódzkiego konkursu eko-poetyckiego  

„Ziemia – planeta życia” 

 
 

Organizator konkursu 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej  

 Konkurs finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                             
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

 
Cele konkursu 

1. Artystyczne wyrażenie fascynacji i troski o naszą  planetę Ziemię w formie utworu         

poetyckiego (wiersza). 

2. Rozwijanie wrażliwości na świat, w którym żyjemy i który kształtujemy również                     

przez swoje zachowanie i działania. 

3. Poszukiwanie sensu w istnieniu Ziemi w obecnym kształcie i jej dynamicznych zmianach 

naturalnych i antropogenicznych.  

4. Dostrzeganie roli i piękna w bioróżnorodności gatunkowej, ekosystemowej                                     

i krajobrazowej. 

5. Czerpanie inspiracji twórczej ze świata przyrody, który nas otacza. 

6. Wyrażanie przywiązania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze swojej                

Małej Ojczyzny – miejsca szczególnego na planecie Ziemia. 

7. Kształcenie umiejętności  literackich i propagowanie czytelnictwa. 
 
Adresaci 

Nauczyciele i uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych z województwa warmińsko-

mazurskiego  

 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 
1. Złożenie na konkurs wiersza, wyrażającego w sposób artystyczny swoją fascynację        

i troskę o życie na naszej  planecie Ziemi z uwzględnieniem swojej Małej Ojczyzny.  

2. Nadanie wierszowi autorskiego tytułu.  

3. W pracy można uwzględnić lub zacytować fragmenty z literatury narodowej. 

       Autor zobowiązany jest do podania źródeł wiedzy i autorów cytatów. 

4. Pracę należy przesłać w formie elektronicznej na płycie CD oraz na papierze (wydruk). 

5. Ocenie podlegają wyłącznie prace indywidualnych twórców (jeden autor). 
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6. Do pracy konkursowej autor dołącza metryczkę zawierającą: 

Nauczyciele:  
a) tytuł wiersza, 
b) imię i nazwisko 
c) dane adresowe szkoły/placówki, tel. kontaktowy, e-mail 

       Uczniowie: 
a) tytuł wiersza, 
b) imię i nazwisko 
c) dane adresowe szkoły/placówki, tel. kontaktowy, e-mail 
d) nazwisko i imię nauczyciela, tel. kontaktowy, e-mail 

 

Termin składania prac 

Prace należy dostarczyć do 20 marca 2018 r. na adres: 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 
– Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
ul. Wojska Polskiego 1 
82-300 Elbląg, 
Konkurs poetycki 

  
Ocena prac 

1. Oceny prac dokona komisja wyłoniona przez organizatorów oddzielnie dla wyłonionych 
kategorii. Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod względem formalnym 
(regulamin), artystycznym, językowym i merytorycznym. Decyzja komisji jest ostateczna i 
nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wmodn.elblag.pl 
oraz ogłoszone podczas wiosennego Forum Ekologicznego, które odbędzie się w kwietniu w 
Elblągu. Wyróżnieni uczniowie i ich nauczyciele zostaną zaproszeni na Forum oraz 
otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. 

 
 

Inne postanowienia 

 Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)  

 Udział w konkursie i zaakceptowanie jego regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na nieodpłatne pozostawienie wszystkich prac konkursowych w zbiorach 
Organizatora oraz prawem do ich publikowania i reprodukowania.  

 Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiedzi udzielają: 
 

 
Janina Meller - konsultant ds. biologii i edukacji ekologicznej, j.meller@wmodn.elblag.pl 
Magdalena Jankun – p.o. kierownika ECEE, m.jankum@wmodn.elblag.pl 
 
 
 

http://www.wmodn.elblag.pl/
mailto:j.meller@wmodn.elblag.pl
mailto:m.jankum@wmodn.elblag.pl
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Zachęcamy do prowadzenia obserwacji przyrodniczych i czerpania z natury inspiracji do 
własnej twórczości artystycznej. 

 
 
 


