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REGULAMIN  
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO - ŚRODOWISKOWEGO 

"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" 
 
Konkurs organizowany jest na obszarze całej Polski w ramach obchodów „Dnia Ziemi” pod hasłem Nasza 

Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Tematyka i podtytuł każdej edycji konkursu ustalane są 
co roku przez Organizatora.  
 

I. Organizator 
 
Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) 
z siedzibą w Warszawie oraz jego oddziały regionalne (Tab. 1). 
  
Tab. 1. Podział Polski na regiony konkursowe wraz z komórkami organizacyjnymi PIG - PIB. 

 

II. Cel konkursu  
 
Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o dziedzictwie naturalnym, konieczności                   
i możliwościach jego ochrony. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane  
z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na uświadomienie osobistej odpowiedzialności 
każdego człowieka za jego stan. Przewodnie hasło konkursu: Nasza Ziemia –  środowisko przyrodnicze 

wczoraj, dziś i jutro ukazuje główny cel kolejnych edycji konkursu: spojrzenie na przyszłość naszej planety 
poprzez pryzmat procesów, które kształtowały jej środowisko w przeszłości i działalność człowieka. 

 

III. Informacja o konkursie 
  
Podstawowym źródłem informacji o kolejnej edycji konkursu są: Komunikaty o części plastycznej 

konkursu i Komunikaty o części teoretycznej konkursu, właściwe dla danego regionu konkursowego. 
Komunikaty przesyłane są do szkół drogą e-mail oraz zamieszczone na stronie internetowej konkursu 
http://konkurs.pgi.gov.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny dla uczestników.  

 

IV. Kategorie konkursu 
 
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: 
• plastycznej (część plastyczna) - dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych; 
• wiedzy geologicznej (część teoretyczna):  

o dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych;  
o dla uczniów szkół ponadpodstawowych;  

 

Lp. 
Komórka organizacyjna PIG - PIB organizująca 

konkurs w regionie 
Województwa wg podziału regionalnego 

konkursu 

1. Muzeum Geologiczne PIG-PIB - Warszawa mazowieckie, podlaskie, lubelskie 

2. Oddział Górnośląski PIG-PIB  - Sosnowiec śląskie, opolskie 

3. Oddział Dolnośląski PIG-PIB - Wrocław wielkopolskie, dolnośląskie 

4. Oddział Świętokrzyski PIG-PIB - Kielce świętokrzyskie, łódzkie,  

5. Oddział Geologii Morza PIG-PIB - Gdańsk 
pomorskie, kujawsko-pomorskie, 

warmińsko-mazurskie 

6. Oddział Pomorski PIG-PIB w Szczecinie - Szczecin zachodniopomorskie, lubuskie 

7. Oddział Karpacki  PIG-PIB  w Krakowie - Kraków małopolskie, podkarpackie 
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V. Komisje Konkursowe 
 
Komisje Konkursowe powoływane są przez organizatora i składają się z merytorycznych pracowników 
PIG - PIB oraz osób zaproszonych przez organizatora. 
Komisja części plastycznej konkursu dokonuje oceny prac plastycznych pod kątem ich zgodności z 
wymogami formalnymi oraz walorów plastycznych. 
Komisja części teoretycznej konkursu na pierwszym etapie konkursu dokonuje oceny nadesłanych prac 
teoretycznych pod kątem ich zgodności z zadanym tematem, samodzielności myślenia i wykonania, 
rzetelności merytorycznej. Komisja może sprawdzić pracę w programie antyplagiatowym. Prace, w 
których program antyplagiatowy wykryje więcej niż 40 % tekstu zapożyczonego bez wskazania źródła (bez 
cytowania) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie. 
W kolejnych etapach konkursu Komisja rozstrzyga o prawidłowości udzielanych odpowiedzi uczestników 
w testach i turniejach wiedzy geologicznej. 

    
VI. CZĘŚĆ PLASTYCZNA KONKURSU    

 

VI.1  Sposób przeprowadzenia części plastycznej konkursu 
 
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

• Etap półfinałowy - odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki 
organizatora według podziału regionalnego wskazanego w Tabeli 1. 

• Etap finałów ogólnopolskich - organizowany jest przez Muzeum Geologiczne PIG - PIB                                
w Warszawie lub przez wskazany oddział regionalny PIG - PIB. 

 

VI.2  Warunki uczestnictwa w części plastycznej konkursu 
 
W konkursie może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do klasy IV, V lub VI szkoły podstawowej, 
które samodzielnie wykonało pracę plastyczną na temat i zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi 
przygotowania i przesłania prac plastycznych:  

• Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online 
(dostępny na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl), do którego należy dołączyć skan lub 
zdjęcie pracy plastycznej w postaci pliku jpg (rozdzielczość: 150 dpi, rozmiar: max. 6 MB);  

• Plik jpg musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły; 
• Oryginał pracy musi być wykonany w formacie A4 - na płaszczyźnie w dowolnej technice 

(dopuszczane są płaskorzeźby o grubości do 2 cm); 
• Praca musi być zgodna z zadanym tematem, samodzielnie wykonana, prawidłowa merytorycznie;    
• Liczba nadesłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń, przy założeniu, że jeden uczeń może 

wysłać wyłącznie jedną pracę (w przypadku przesłania większej liczby prac autorstwa jednego uczestnika, 

organizator zastrzegają sobie prawo do wybrania pracy, która weźmie udział w konkursie); 

 
Przyjmowane są prace nadsyłane przez:  

• szkoły podstawowe; 

• domy kultury i inne ośrodki pomocy edukacyjnej i społecznej;  

• rodziców dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych; 
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VI.3  Przebieg części plastycznej konkursu 
 
I etap - półfinał 

I etap polega na przygotowaniu przez uczestnika konkursu pracy plastycznej zgodnie z tematem i 
wymogami formalnymi (patrz pkt. VI.2), ogłoszonymi w Komunikacie o części plastycznej konkursu i na 
stronie konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl. 
Praca musi być wykonana pod okiem opiekuna pracy, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad 
przygotowywaną pracą plastyczną w zakresie zgodności z tematem, prawidłowości merytorycznej i 
formalnej, walorów artystycznych oraz samodzielności wykonania pracy przez uczestnika. 
Opiekunem pracy może być nauczyciel, edukator, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba dorosła, która 
podejmie się w/w zadania.   
Termin nadsyłania prac oraz termin podania wyników znajduje się w Komunikacie o części plastycznej 

konkursu oraz na stronie internetowej konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl. 
Zgłoszone prace oceniane są przez Komisje Konkursowe, które przyznają I, II i III miejsce oraz 
wyróżnienia. Zdobywca I miejsca w każdym regionie awansuje do finału ogólnopolskiego. 
Listy laureatów półfinału, podane w kolejności alfabetycznej zostaną umieszczone na stronie konkursowej 
http://konkurs.pgi.gov.pl.   
Uczestnicy, którzy zostaną laureatami I etapu konkursu będą również powiadomieni o tym fakcie  
drogą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Zdobyte przez laureata miejsce zostanie 
ujawnione dopiero w dniu półfinałów przeprowadzanych online.  
Termin zostanie podany  na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl.  
Laureaci otrzymają drogą wysyłkową dyplomy i nagrody, a opiekunowie - podziękowania za trud 
włożony w przygotowanie laureatów.    

 
II etap - finał ogólnopolski  

Do finału ogólnopolskiego awansują zdobywcy I miejsc I etapu (półfinałowego) konkursu z każdego 
regionu konkursowego. Polega on na ocenie przez Komisję Konkursową zwycięskich prac półfinałowych                           
i przyznanie im miejsca od I do VII. Termin finału ogólnopolskiego podany zostanie na stronie 
konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl.  
Laureaci otrzymają drogą wysyłkową dyplomy i nagrody, a opiekunowie - podziękowania za trud 
włożony w przygotowanie laureatów.    
Prace plastyczne nadesłane na konkurs są wykorzystywane w wydawnictwach popularnonaukowych  
i edukacyjnych oraz w promocji Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. 

    
VII. CZĘŚĆ TEORETYCZNA KONKURSU   

 

VII.1  Sposób przeprowadzenia części teoretycznej konkursu 
 
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: 

• Etap I wstępny i etap II półfinałowy - odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany 
jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego wskazanego w Tabeli 1; 

• Etap III finałów ogólnopolskich - organizowany jest przez Muzeum Geologiczne PIG - PIB w 
Warszawie lub przez wskazany oddział regionalny PIG - PIB. 

 

VII.2  Kategorie wiekowe w części teoretycznej konkursu 
 
Część teoretyczna konkursu przeprowadzana jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

• podstawowej - dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej;  
• ponadpodstawowej - dla uczniów szkoły ponadpodstawowej; 
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VII.3  Warunki uczestnictwa w części teoretycznej konkursu 
 
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas VII i VIII szkoły podstawowej i dowolnej klasy szkoły 
ponadpodstawowej, który samodzielnie przygotuje pracę pisemną na jeden z trzech tematów podanych w 
Komunikacie o części teoretycznej konkursu zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi 
przygotowania i przesłania pracy pisemnej:  

• Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online 
(dostępny na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl), do którego należy dołączyć pracę 
pisemną w postaci pliku PDF (max. 4 MB) – pliki w innych formatach nie będą przyjmowane;  

• Plik PDF musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły; 
• Rozmiar pracy - nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę 

Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) - to około 14 000 znaków ze 
spacjami; 

• Ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub na końcu tekstu; 
• Praca musi być zgodna z zadanym tematem, prawidłowa merytorycznie; 
• Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może zawierać fragmentów np. z publikacji, książek 

bez wskazania źródła (bez cytowania); 
• Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi 

identyfikującymi autora (w górnym lewym roku strony tytułowej należy zamieścić dane autora); 

 
Przyjmowane są prace nadsyłane przez:  

• szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe; 

• domy kultury i inne ośrodki pomocy edukacyjnej i społecznej; 

• rodziców; 

• uczniów pełnoletnich; 

 

VII.4  Przebieg części teoretycznej konkursu 

 
I etap - wstępny 

I etap polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika konkursu pracy pisemnej zgodnie z 
wybranym tematem i z wymogami formalnymi (patrz pkt. VII.3), ogłoszonymi w Komunikacie o części 

teoretycznej konkursu i na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl. Na podstawie nadesłanych prac 
Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłaniają sześciu uczestników w każdej z dwóch kategorii 
wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej), którzy przechodzą do II etapu - półfinałowego. 
Listy zakwalifikowanych uczestników, podane w kolejności alfabetycznej, zostaną umieszczone                            
na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl. 
Uczestnicy ci będą również powiadomieni o tym fakcie drogą e-mail na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym.  
Praca musi być wykonana pod okiem opiekuna merytorycznego, którego zadaniem jest sprawowanie 
opieki nad przygotowywaną pracą pisemną w zakresie zgodności z tematem, prawidłowości 
merytorycznej i formalnej oraz samodzielności wykonania pracy przez uczestnika. W kolejnych etapach 
konkursu, zadaniem opiekuna merytorycznego jest służenie pomocą przy przygotowaniu ucznia do testów 
i turniejów wiedzy geologicznej.   
Opiekunem pracy może być nauczyciel, edukator, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba dorosła, która 
podejmie się w/w zadania.   
Termin nadsyłania prac oraz termin podania wyników znajdzie się w Komunikacie o części teoretycznej 

konkursu oraz na stronie internetowej konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl. 
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II etap - półfinał 

Etap półfinałowy polega na rozwiązaniu online pisemnego testu wiedzy geologicznej. Przystępują do 
niego uczestnicy wytypowani w etapie wstępnym.  Na podstawie wyników testu wyłonieni zostają 
laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Uczestnicy, którzy zdobędą taką samą liczbę punktów w teście 
wiedzy geologicznej, wezmą udział w dogrywce online rozstrzygającej zdobyte miejsce. Termin dogrywki 
zostanie podany do wiadomości uczestników konkursu.  
Testy wiedzy we wszystkich ośrodkach organizatora odbędą się online tego samego dnia (konkretny 
termin podany zostanie do wiadomości uczestników).  
Laureaci otrzymają drogą wysyłkową dyplomy i nagrody, a opiekunowie - podziękowania za trud 
włożony w przygotowanie laureatów.   
Zdobywcy I miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej) w 
każdym regionie przechodzą do finału ogólnopolskiego. 
 
III etap - finał ogólnopolski 

Etap finałowy polega na przystąpieniu do turnieju wiedzy geologicznej (online). Przystępują do niego 
laureaci I miejsc II etapu – półfinałowego konkursu z każdego regionu konkursowego.  
Finaliści odpowiadają na pytania zadawane przez prowadzącego turniej, zdobywając punkty. Uczestnicy, 
którzy zdobędą taką samą liczbę punktów w turnieju wiedzy geologicznej, wezmą udział w dogrywce 
online rozstrzygającej zdobyte miejsce. Dogrywka odbędzie się tego samego dnia. Na podstawie liczby 
uzyskanych punktów przyznane zostają miejsca od I do VII. Finałowe turnieje wiedzy geologicznej 
przeprowadzane są oddzielnie dla każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i 
ponadpodstawowej). Nad ich przebiegiem czuwają Komisje Konkursowe.  
Termin finału zostanie podany  na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl.  
Laureaci otrzymają drogą wysyłkową dyplomy i nagrody, a opiekunowie - podziękowania za trud 
włożony w przygotowanie laureatów.   

 

VIII.  Nagrody w konkursie 
 
Nagrody rzeczowe i dyplomy przyznawane są uczestnikom oraz opiekunom pracy na etapie 
półfinałowym i finałowym. 

 
Nagrodami rzeczowymi w konkursie mogą być:  

• okazy geologiczne; 
• wydawnictwa książkowe, kartograficzne i multimedialne; 
• karty podarunkowe; 
• artykuły plastyczne; 
• sprzęt sportowy i turystyczny; 
• upominki reklamowe z logo konkursu; 
• gry planszowe; 
• inne; 

 

IX.  Nota prawna 
 
A. Dane osobowe: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator 
konkursu informuje Uczestnika, że:  
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1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 
Badawczy (PIG - PIB), adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. 
(+48) 22 45 92 001, e-mail: biuro@pgi.gov.pl;  

2. W PIG - PIB wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w 
sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 
iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG - PIB; 

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oprócz PIG - PIB mogą być podmioty przetwarzające 
dane osobowe w imieniu PIG - PIB tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, 
kurierskie i pocztowe. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp inne 
podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; 

4. Dane osobowe uczestników konkursu ich opiekunów oraz nauczycieli będą przechowywane przez 
okres pięciu lat od daty zakończenia konkursu; 

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursu „Nasza Ziemia - środowisko 

przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody podczas 

wysłania formularza zgłoszenia. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednakże do realizacji 
celu określonego w punkcie 5;  

7. W odniesieniu do danych osobowych Pana/Pani decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia 
danych osobowych; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy RODO; 
 

B. Prawa autorskie do prac konkursowych 

1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie wraz z pracą konkursową (dalej utwór i/lub praca), 
prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oświadcza, że przysługują mu do utworu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, a przesłane prace nie naruszają żadnych praw stron 
trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub autorskich oraz wyraża 
zgodę na przeniesienie na Organizatora, bez dodatkowych kosztów ze strony Organizatora, 
autorskich praw majątkowych do przesłanych prac oraz udziela Organizatorowi wyłącznego 
prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony 

czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach 
i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących 
w szczególności: 
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części 

lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie 
audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, 
systemu lub formatu, 

2) wprowadzenie do pamięci komputera, 
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, 
rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu, 

4) wprowadzenie pracy do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, 
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając 
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego 
rodzaju lub działających podobnie, 

5) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego 
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu, 
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6) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej 
przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub 
bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem 
satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu, 

7) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie 
zdjęć i ich utrwaleń jak i innych prac konkursowych, w tym w szczególności na wystawach 
pokonkursowych jak i inne przypadki publicznego odtwarzania,  

8) dokonywanie opracowań utworów, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz 
wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne 
związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego 
rozpowszechniania prac, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na 
wykorzystywanie opracowań. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac przekazanych zgodnie 
z niniejszym Regulaminem. W tym celu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie 
swoich danych dotyczących imienia i nazwiska, szkoły oraz miejsca zamieszkania. Ponadto 
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i innych utworów, o 
których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności wynagrodzenia za 
rozpowszechnianie utworów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego ich 
udostępniania. 

4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że utrwalone na zdjęciach jakiekolwiek osoby, a także 
ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze 
zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 
rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania 
zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych 
artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu 
wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs prac plastycznych, 
plików zdjęciowych i tekstowych niezależnie od techniki wytworzenia i formy zapisu, których 
własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą złożenia pracy do Konkursu. 

6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z 
przekazanych Organizatorowi utworów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania 
związane z roszczeniami takich osób. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny.  

2. O ile prawo nie stanowi inaczej, Organizator Konkursu nabywa prawo do rozpowszechniania, 
używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Prac konkursowych w 
dowolny sposób, we wszystkich mediach, w każdym kraju i pod każdą jurysdykcją zarówno w 
celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych bez obowiązku ujawniania tożsamości autora danej 
pracy i bez obowiązku uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej należności autorowi tej pracy. 

3. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z dokonaniem cesji wszelkich praw, tytułów i 
udziałów, w tym wszystkich praw autorskich i innych na rzecz Organizatora Konkursu.  

4. Uczestnik Konkursu, jego rodzice/opiekunowie prawni oraz inne osoby biorące udział w 
poniższych wydarzeniach konkursowych wyrażają zgodę na ich fotografowanie i filmowanie 
podczas uroczystości i wydarzeń związanych bezpośrednio z każdym etapem Konkursu oraz 
zamieszczanie materiałów fotograficznych i filmowych ze swoją podobizną na stronach 
internetowych, w broszurach i innych materiałach wydanych przez Organizatora Konkursu. 

5. W przypadku niepełnoletnich uczestników formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun 
prawny. Przy braku możliwości wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez rodzica/opiekuna 
prawnego, formularz może być wypełniony przez nauczyciela pod warunkiem uzyskania pisemnej 
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zgody od rodzica/opiekuna prawnego i przesłania tej zgody (scan) drogą elektroniczną do 
koordynatora odpowiedniego województwa. 

6. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decydują Komisje Konkursowe. 
7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://konkurs.pgi.gov.pl. 

  

 



KOMUNIKAT O CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KONKURSU     
(WIEDZY GEOLOGICZNEJ) DLA WOJEWÓDZTW: 

 
LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO  

   
 

 
dotyczący  organizacji  

XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu       
Geologiczno - Środowiskowego 
Nasza Ziemia -  środowisko przyrodnicze  
wczoraj, dziś i jutro 
 
odbywającego się ONLINE w 2022 roku pod hasłem: 

ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH 
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:  

 dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej;  

 dla uczniów szkół ponadpodstawowych; 

 
Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Przeprowadzony 

zostanie w trzech etapach: I - wstępny, II - półfinał, III - finał ogólnopolski. 
Dwa pierwsze etapy odbędą się równocześnie w całym kraju w obrębie poszczególnych regionów  

i przeprowadzone będą online przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - 
Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG-PIB: 
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski  
w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski 
w Szczecinie.  

Zdobywcy I miejsca w półfinale w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i 
ponadpodstawowej) w każdym regionie awansuje do finału ogólnopolskiego, który zostanie 
przeprowadzony online przez Muzeum Geologiczne PIG - PIB w Warszawie. 

 

I etap konkursu - wstępny  

Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy pisemnej na jeden z poniżej 
zamieszczonych tematów i przesłanie jej poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online 
zamieszczony pod adresem https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/formularz  
oraz na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl. 
 

Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy:  

 Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online 
(link dostępny powyżej lub na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl), do którego 
należy dołączyć pracę pisemną w postaci pliku PDF (max. 4 MB) – pliki w innych formatach 
nie będą przyjmowane;  

 Plik PDF musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły; 

https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/formularz
http://konkurs.pgi.gov.pl/
http://konkurs.pgi.gov.pl/


 Rozmiar pracy - nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu  
na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) - to około 14 000 
znaków ze spacjami; 

 Ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub na końcu tekstu; 

 Praca musi być zgodna z zadanym tematem, prawidłowa merytorycznie; 

 Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może zawierać fragmentów np. z publikacji, 
książek bez wskazania źródła (bez cytowania); 

 Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi 
identyfikującymi autora (w górnym lewym roku strony tytułowej należy zamieścić dane 
autora); 

 Końcowy termin nadsyłania prac - 1 kwietnia 2022 r. - do północy. 

 
Należy zwrócić uwagę na:  

 fakt, że w poprzednich edycjach konkursu Komisja Konkursowa kwalifikowała do finału prace, 
w których uczniowie nie tylko wykazywali się zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych 
wiadomości zdobywanych z różnych źródeł, ale także przedstawiali interpretację tych 
wiadomości oraz własne opinie i wykazywali się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych!  

 fakt, że Komisja Konkursowa może sprawdzić pracę w programie antyplagiatowym. Prace,  
których program antyplagiatowy wykryje więcej niż 40 % tekstu zapożyczonego bez wskazania 
źródła (bez cytowania) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie. 

 
Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłaniają sześciu 

autorów najlepszych prac teoretycznych w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej  
i ponadpodstawowej), którzy przechodzą do II etapu - półfinałowego. 
 
 
Tematy prac pisemnych: 

 
Temat 1 -  Jak rozświetlić mrok – odkrycia i wynalazki szejka z Galicji 

Ropa naftowa - potocznie nazywana olejem skalnym lub ziemnym, błotnista maź  
o nieprzyjemnym zapachu, tłusta, brudząca wodę, znana i wykorzystywana już przez 
starożytnych…chyba żaden z surowców mineralnych nie zrobił tak błyskawicznej kariery od smaru 
do kół wędrując aż na rynki światowe, jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych  
i przemysłowych.  

31 lipca 1853 roku – ta data wyznacza symboliczny początek narodzin przemysłu naftowego  
na polskich ziemiach. W tym dniu przeprowadzono w szpitalu powszechnym we Lwowie udany 
zabieg chirurgiczny w sali rozświetlonej lampami naftowymi.  

Nie byłoby lamp naftowych i nafty jako materiału oświetleniowego gdyby nie Ignacy 
Łukasiewicz i Jego współpracownicy. Życiorys Łukasiewicza to opowieść o ropie naftowej  
i o czasach kiedy na ziemiach polskich od Gorlic aż po Lwów rozwijał się przemysł naftowy mimo, 
że w tym czasie Polski nie było na mapie Europy. To Jego wynalazki i odkrycia sprawiły, że o ropie  
z Podkarpacia usłyszał świat. I choć wydaje się, że  największe odkrycia są już poza nami nie 
zmienia to faktu, że kariera najbardziej pożądanego surowca na świecie rozpoczęła się właśnie  
na Podkarpaciu, w niewielkiej Bóbrce za sprawą farmaceuty, filantropa, działacza 
niepodległościowego Ignacego Łukasiewicza. 

Skup się na jednym wybranym przez Ciebie odkryciu, wynalazku, opisz je, jakie było jego 
znaczenie i rola dla rozwoju nie tylko przemysłu naftowego, gospodarczego, ale przede wszystkim 
co zmieniły w życiu mieszkańców ówczesnego Podkarpacia.  

Jaki był ich oddźwięk na świecie i czy mają znaczenie jeszcze dzisiaj.  



Temat 2 -  Energetyczna Ziemia 

Historia rozwoju cywilizacyjnego ludzkości nierozerwalnie związana jest ze źródłami energii, które 
nam i naszym przodkom pozwalały nie tylko ogrzać domy, ale i doskonalić procesy przemysłowe. 
Do tych celów wykorzystywane były i nadal są przede wszystkim paliwa kopalne: węgiel, ropa 
naftowa i gaz ziemny. Niestety, ich spalanie wiąże się z niekorzystnymi dla środowiska 
konsekwencjami. Zasoby Ziemi, w tym skały i wody, mogą być jednak wykorzystywane jako 
bardziej przyjazne dla środowiska źródła energii. Do ciekawych przykładów energetyki 
niekonwencjonalnej można zaliczyć między innymi energię geotermalną oraz energetykę jądrową. 
Opisz wybrane alternatywne źródło energii, wskazując na jego wady i zalety. Spróbuj przewidzieć, 
jak będzie wyglądało jego wykorzystanie w niedalekiej przyszłości. A może znasz ciekawe 
przykłady wykorzystania alternatywnych źródeł energii (np. geotermii) w Twoim regionie?  
 

Temat 3 -  Na początku było morze…. czyli o tym, jak powstały złoża węglowodorów 

Ropa naftowa i gaz ziemny są produktami przeobrażenia szczątków organicznych, zgromadzonych 
na dnie mórz i oceanów. Proces rozkładu materii organicznej rozpoczynają bakterie w warunkach 
niskiej zawartości lub wręcz braku tlenu. Z biegiem czasu, pod przykryciem młodszych osadów, 
materia organiczna ulega dalszym przemianom na skutek wzrostu ciśnienia i temperatury. 
Produktem wyżej wymienionych przemian jest kerogen, ale to jeszcze nie koniec tej opowieści. 
Opiszcie, jakie geologiczne warunki muszą być spełnione, aby powstały złoża ropy naftowej  
lub/i gazu ziemnego.  Odnalezienie dużych złóż węglowodorów to prawdziwy łut szczęścia. 
Stanowią one bogactwo, które zapewnia  niewyobrażalny rozwój ekonomiczny i gospodarczy. 
Może, przy okazji, znajdziecie odpowiedź na nurtujące nas pytanie, dlaczego obecnie w Polsce  
nie ma ogromnych złóż tych surowców. 
 

Ogłoszenie wyników: 

Listy laureatów I etapu konkursu - wstępnego zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej  
na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl do 29 kwietnia 2022 r.  

Uczestnicy, którzy zostaną laureatami I etapu konkursu będą również powiadomieni o tym fakcie 
drogą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  

 

 
II etap konkursu - półfinał 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu - półfinałowego, wezmą udział w testach wiedzy 
geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się online  
31 maja 2022 r. Na podstawie wyników testu wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca oraz 
wyróżnień. Uczestnicy, którzy zdobędą taką samą liczbę punktów w teście wiedzy geologicznej, 
wezmą udział w dogrywce online rozstrzygającej zdobyte miejsce. Termin dogrywki zostanie podany 
do wiadomości uczestników konkursu drogą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.    

Zdobywcy I miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej)  
w każdym regionie przechodzą do finału ogólnopolskiego. 

 
Ogłoszenie wyników: 

Wyniki II etapu konkursu - półfinałowego umieszczone zostaną na stronie konkursowej 
http://konkurs.pgi.gov.pl. Termin wyników zostanie podany do wiadomości uczestników i zależeć 
będzie od ilości i terminu dogrywek. 

Uczestnicy, którzy zostaną laureatami I etapu konkursu będą również powiadomieni o tym fakcie 
drogą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  

http://konkurs.pgi.gov.pl/
http://konkurs.pgi.gov.pl/


Do finału ogólnopolskiego awansują zdobywcy I miejsc II etapu konkursu - półfinałowego  
z każdego regionu konkursowego w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej  
i ponadpodstawowej). 

 
III etap konkursu - finał ogólnopolski 

Uczniowie zakwalifikowani do III etapu konkursu - finałowego, wezmą udział online 14 czerwca 
2022r. w turniejach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. 
Finaliści będą odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego turniej, zdobywając punkty. 
Uczestnicy, którzy zdobędą taką samą liczbę punktów w turnieju wiedzy geologicznej, wezmą udział 
w dogrywce rozstrzygającej zdobyte miejsce. Dogrywka odbędzie się online tego samego dnia.  
Na podstawie liczby uzyskanych punktów przyznane zostaną miejsca od I do VII.  
 
Ogłoszenie wyników: 

Wyniki III etapu konkursu - finału ogólnopolskiego umieszczone zostaną do 15 czerwca 2022 r.  
na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl. 

 
 

Nagrody: 

W półfinale i finale ogólnopolskim konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe, które zostaną 
wysłane pocztą. 

 

UWAGA: uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale 
ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uczelni Wyższych.  

 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy sukcesu w konkursie! 
 

 

Informacje dotyczące konkursu:  

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl,  
a także udzielają ich pracownicy PIG - PIB. 

Informacji na temat etapu półfinałowego udziela: 

Justyna Piwek 
tel.: 0 22 45 92 449 
e-mail: jpiw@pgi.gov.pl 
 
 
Informacji na temat etapu finałowego udziela: 

Ogólnopolski Koordynator konkursu: 

Maria Andruszkiewicz-Gorzelak 
tel.: 0 22 45 92 182 
e-mail: mand@pgi.gov.pl 
 
 

http://konkurs.pgi.gov.pl/
http://konkurs.pgi.gov.pl/
mailto:jpiw@pgi.gov.pl
mailto:mand@pgi.gov.pl


 
 

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW  
dla uczestników wszystkich województw w całej Polsce  

 

 Końcowy termin nadsyłania prac     1 kwietnia 2022 r.  
 

 Umieszczenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej   29 kwietnia 2022 r. 
 

 Półfinał             31 maja 2022 r. 
                            

 Finał ogólnopolski                    14 czerwca 2022 r. 
 
 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl. 
 
 

http://konkurs.pgi.gov.pl/


KOMUNIKAT O CZĘŚCI PLASTYCZNEJ KONKURSU  
DLA WOJEWÓDZTW: 

 
LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO  

   
dotyczący  organizacji  

XXIII edycji Ogólnopolskiego  
Konkursu Geologiczno - Środowiskowego 
Nasza Ziemia -  środowisko przyrodnicze  
wczoraj, dziś i jutro 
 
odbywającego się ONLINE w 2022 roku pod hasłem: 

ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH 
 
Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych  
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.  
 

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Przeprowadzony 
zostanie w dwóch etapach: I - półfinał i II - finał.  

Pierwszy etap - półfinał odbędzie się równocześnie w całym kraju w obrębie poszczególnych 
regionów i przeprowadzony będzie online przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu 
Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG - PIB) w Warszawie oraz placówki 
regionalne PIG - PIB: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, 
Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie 
oraz Oddział Pomorski w Szczecinie.  

Zdobywca I miejsca w półfinale w każdym regionie awansuje do finału ogólnopolskiego, który 
zostanie przeprowadzony online przez Muzeum Geologiczne PIG - PIB w Warszawie. 
 

Skały... Spotkamy je wszędzie – na powierzchni i w głębi Ziemi, na dnie mórz i oceanów,  
w przestrzeni kosmicznej. Najstarsze z nich pamiętają doskonale odległe czasy, gdy planeta 
nasza była jeszcze bardzo młoda. I choć wydają nam się być czymś niezwykle stabilnym, niemal 
niezmiennym, ich wnętrze ciągle strzeże zazdrośnie swoich tajemnic. Jakich? Co skrywają skały? 
Ogromne zasoby energii skumulowanej między innymi w postaci kopalin: węgla kamiennego  
i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii geotermalnej (ciepła z głębi Ziemi) – 
dużo potężniejszej niż tej, docierającej do powierzchni Ziemi za sprawą Słońca. Niestety 
niepohamowany wręcz „dziki temperament” wnętrza planety niekiedy uwalnia się gwałtownie 
podczas trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, powstawania kalder, zapadania się stropów 
jaskiń, obrywów grawitacyjnych, a nawet zbyt intensywnie prowadzonych przez ludzi prac 
górniczych (tzw. tąpnięcie). Mimo to nie doświadczamy tylko bolesnych i tragicznych w skutkach 
efektów działania sił drzemiących w skałach. Pamiętajmy o kamiennych kręgach, głazach, górach 
– rozsianych po całym świecie obiektach geologicznych emanujących ponoć specyficzną, 
szczególną, dobroczynną i leczniczą mocą! Można w nią wierzyć lub nie, ale bezwzględnie warto 
odwiedzić te niezwykle malownicze miejsca... 

Jaka zatem energia ukryta jest w skałach? Czy można ją zobaczyć? Jak i czy można  
ją wykorzystać? Jakie są jej przejawy i oddziaływanie na skorupę ziemską, środowisko, na nas 
samych? Tyle pytań... Masz dużo do zrobienia... Zadanie nie jest łatwe. Sięgnij zatem do Twoich 
pokładów energii i... No właśnie! Już teraz z niecierpliwością czekamy na wykonaną przez Ciebie 
pracę plastyczną! 



I etap konkursu - półfinał 

Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce  
i przesłaniu jej poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online zamieszczony pod adresem 
https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/formularz oraz na stronie konkursowej 
http://konkurs.pgi.gov.pl. 

 

Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy:  

 Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online 
(link dostępny powyżej lub na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl), do którego 
należy dołączyć skan lub zdjęcie pracy plastycznej w postaci pliku jpg (rozdzielczość: 150 dpi, 
rozmiar: max. 6 MB);  

 Plik jpg musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły; 

 Oryginał pracy musi być wykonany w formacie A4 - na płaszczyźnie w dowolnej technice 
(dopuszczane są płaskorzeźby o grubości do 2 cm); 

 Praca musi być zgodna z zadanym tematem, samodzielnie wykonana, prawidłowa 
merytorycznie;    

 Liczba nadesłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń, przy założeniu, że jeden uczeń może 
wysłać wyłącznie jedną pracę (w przypadku przesłania większej liczby prac autorstwa 
jednego uczestnika, organizator zastrzegają sobie prawo do wybrania pracy, która weźmie 
udział w konkursie); 

 końcowy termin nadsyłania prac - 1 kwietnia 2022 r. - do północy. 

 
W etapie półfinałowym w każdym regionie konkursowym wyłonione zostanie I, II, III miejsce  

i wyróżnienia. Autor najlepszej pracy plastycznej (I miejsce) z każdego regionu zakwalifikowany 
zostanie do finału ogólnopolskiego. 
 

Półfinał dla wszystkich województw odbędzie się online 31 maja 2022 r.  
 
 
Ogłoszenie wyników: 

Listy laureatów I etapu konkursu - półfinałowego, zostaną umieszczone w kolejności 
alfabetycznej na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl do 29 kwietnia 2022 r.  

Uczestnicy, którzy zostaną laureatami I etapu konkursu będą również powiadomieni o tym 
fakcie drogą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Zdobyte przez laureata miejsce 
zostanie ujawnione dopiero w dniu półfinałów przeprowadzanych online.  

Do finału ogólnopolskiego awansują zdobywcy I miejsc I etapu konkursu - półfinałowego  
z każdego regionu konkursowego. 

 

II etap konkursu - finał ogólnopolski 

Finał ogólnopolski odbędzie się 14 czerwca 2022 r. i polegał będzie na ocenie przez 
Ogólnopolską Komisję Konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach  
w poszczególnych regionach konkursowych i przyznanie im miejsc od I do VII. 

 
Ogłoszenie wyników: 

Wyniki II etapu konkursu - finału ogólnopolskiego umieszczone zostaną do 15 czerwca 2022 r. 
na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl.  

https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2022/formularz
http://konkurs.pgi.gov.pl/
http://konkurs.pgi.gov.pl/
http://konkurs.pgi.gov.pl/
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Nagrody: 

W półfinale i finale ogólnopolskim konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe, które zostaną 
wysłane pocztą. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy sukcesu w konkursie! 

 

 

Informacje dotyczące konkursu:  

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl,  
a także udzielają ich pracownicy PIG - PIB. 

Informacji na temat etapu półfinałowego udziela: 

Justyna Piwek 
tel.: 0 22 45 92 449 
e-mail: jpiw@pgi.gov.pl 
 
 
Informacji na temat etapu finałowego udziela: 

Ogólnopolski Koordynator konkursu: 

Maria Andruszkiewicz-Gorzelak 
tel.: 0 22 45 92 182 
e-mail: mand@pgi.gov.pl 
 
 
 

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW  
dla uczestników wszystkich województw w całej Polsce  

 

 Końcowy termin nadsyłania prac     1 kwietnia 2022 r.  
 

 Umieszczenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej   29 kwietnia 2022 r. 
 

 Półfinał             31 maja 2022 r. 
                            

 Finał ogólnopolski                    14 czerwca 2022 r. 
 
 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl. 
 
 

 

UWAGA:  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania prac plastycznych                      
w materiałach promocyjnych i wystawach (z podaniem autorstwa reprodukowanych prac). 
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