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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Kampanii  
                                „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA PRZEDSTAWIENIE ZORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE  

O TEMATYCE: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, SMOG,  

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ, ZACHOWANIA PROZDROWOTNE 

W ramach kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” organizatorzy 

ogłaszają konkurs na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole pod hasłem:  

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – przedstawienie” 

Organizatorzy: 

 Organizator konkursu: Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Wydział Projektów 
Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

 Organizatorzy wspierający: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  
w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie oraz Regionalny 
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanie-
czyszczonego powietrza na zdrowie. 
 

Wymogi formalne dotyczące konkursu: 

1. Prace do konkursu zgłaszają wszystkie przedszkola zakwalifikowane do udziału w kampanii 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 

2. Zgłoszenia placówki dokonuje dyrektor placówki. 

3. Udział przedszkola w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez dyrektora placówki oraz pozostałych uczestników. 

4. Dyrektor przed zgłoszeniem placówki do udziału w konkursie zobowiązany jest do pozyska-

nia zgody nauczycieli, rodziców/ opiekunów prawnych dzieci na udział w kampanii, w szcze-

gólności w konkursie na przedstawienie zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Możliwe jest zgłoszenie tylko jednego przedstawienia z danej placówki. 

6. Scenariusz przedstawienia stanowi utwór w rozumieniu art. 12 z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 

7. Udział w konkursie oznacza, iż osoby biorące w nim udział i utrwalone na nagraniu przed-

stawienia (nauczyciele, rodzice/opiekunowie prawni dzieci - w imieniu własnym oraz dzieci), 

wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunków uwiecznionych w relacjach 

filmowych z przedstawień zgłaszanych do konkursu. Rozpowszechnianie będzie miało miej-

sce na stronach www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, profilach społecz-

nościowych Województwa Śląskiego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Organizatora konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Placówka zobowiązana jest do organizacji, wystawienia przedstawienia i autorskiego nagra-

nia filmu nie później niż do 10 lutego 2020 r. 

9. Jury ocenia relacje filmowe z przedstawienia. (relacja max. 15 min w jednym z najczęściej 

używanych formatów, tj. : 3GP, AVI, FLV, MOV, MKV, MP4 lub MPG nagrana na płycie DVD 

lub pendrive).  

10. Do relacji filmowej należy dołączyć formularz zgłoszenia pracy do konkursu zawierający: 

 tytuł przedstawienia, 
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 termin wystawienia, 

 liczbę widzów, 

 scenariusz (wraz z podaniem autora/autorów), 

 zdjęcie plakatu informującego/zapraszającego rodziców, opiekunów, innych wg uznania 

dyr. przedszkola, na przedstawienie, 

Kryteria oceny: 

1. Oceny merytorycznej relacji filmowych dokona Jury w składzie określonym przez Organiza-

torów. 

2. Przy ocenie prac konkursowych Jury uwzględni:  

 wartość merytoryczną, 

 oryginalność przedstawienia tematu konkursu,      

 dekoracje,  

 kostiumy. 

Każdy z elementów jest punktowany w skali 0-10 pkt. Punkty są sumowane. Maksymalnie 

można uzyskać 40 pkt. W przypadku przedstawień, które uzyskały taką samą liczbę punktów, 

decydujący głos o przyznaniu nagrody będzie miał Przewodniczący Jury. 

3. W każdym okręgu konkursowym zostaną nagrodzone 3 przedstawienia z najwyższą uzyskaną 

liczbą punktów – łącznie 15 nagrodzonych placówek.  

Nagrodą będzie udział wszystkich dzieci z placówki w profesjonalnym przedstawieniu teatral-

nym „Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu” oraz puchar Marszałka Województwa Śląskiego. 
Profesjonalne przedstawienia odbędą się w pięciu różnych lokalizacjach zgodnych z okręgami 

konkursowymi. Podczas przedstawień odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów. Przed-

stawienia odbędą się w okresie marzec – maj 2020 r. Przedszkole lub organ prowadzący zo-

bowiązuje się do pokrycia kosztów transportu dzieci na przedstawienie oraz pokrycia kosztów 

ich powrotu. 

Czas trwania i przebieg konkursu: 
Relacje filmowe z przedstawień wraz formularzem zgłoszenia pracy do konkursu należy dostar-

czyć w formie elektronicznej (płyta dvd, pendrive) do 14 lutego 2020 r.  na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Wydział Projektów Własnych 

ul. Ligonia 46 

40-037 Katowice 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – przedstawienie” 

Sugerowany zakres merytoryczny przedstawienia: 

Co to jest powietrze? Zanieczyszczenia w powietrzu. Skąd się biorą zanieczyszczenia? (ogrze-
wanie domów węglem, mokrym drewnem, palenie śmieci, spaliny samochodowe, przemysł). Jak 
zanieczyszczenia wpływają na zdrowie dzieci? Skąd wiedzieć jaki jest stan powietrza? Zachowa-
nia przy dużym zanieczyszczeniu powietrza (m.in. używanie oczyszczaczy, używanie maseczek, 
unikanie spacerów, unikanie wietrzenia). Zachowania dzieci na co dzień (segregacja śmieci za-
miast ich palenia, jazda na rowerze/hulajnogą, korzystanie z transportu publicznego zamiast sa-
mochodu). 

 
Załączniki: 
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli rodziców/opiekunów małolet-
nich uczestników przedstawienia. 
2. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.  

3. Formularz zgłoszenia pracy do konkursu na  przedstawienie zorganizowane przez przedszkole. 


