
 

  

 
 

  

 

 

Zał.nr 2 do Regulamin Konkursu  
pn.: „Nowe ze starego. Konkurs ekologiczny” 

Tekst jednolity – wprowadzony po zmianie Regulaminu dokonanej dnia 10/07/2015 

w związku z rozszerzeniem zakresu terytorialnego konkursu 

 

 

Zasady oceny prac konkursowych 

 

§1 

Komisja Konkursowa i jej postepowanie 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Organizatora.  

2. Zadaniem komisji jest przygotowanie listy rankingowej nadesłanych prezentacji na podstawie punktacji i 

wyłonienie maksymalnie 100 zwycięskich Rodzin. 

3. W przypadku takiej samej liczby punktów dla poszczególnych Uczestników powodującej niemożność 

wyłonienia właściwej liczby zwycięzców lub przyznania im konkretnego miejsca, Komisja Konkursowa 

dokonuje ponownej oceny prac tychże Uczestników posiadających taką samą liczbę punktów.  

4. Komisja realizuje swoje obowiązki na niejawnych posiedzeniach.  

5. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządza się pisemny protokół. Protokół nie jest jawny dla Uczestników, 

jednakże Komisja może postanowić o jego ujawnieniu. 

§2 

KRYTERIA OCENY PRAC 

Kryteria formalne: 

1. Kompletność ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE- co oznacza, że do prezentacji załącza się  

wypełniony Załącznik Nr 1 do Regulaminu (Zgłoszenie udziału w Konkursie), przy czym zgłoszenie wypełnione 

jest we wszystkich wymaganych polach oraz zawiera wymagane oświadczenia. 

2. Prezentacja przygotowanej  pracy wykonana jest w jeden z poniższych sposobów:  

a) w formie maksymalnie 1 minutowego filmu video nagranego na dowolny nośnik pamięci.  

albo 

b) w formie min. 10 zdjęć nagranych na dowolny nośnik pamięci. 

Nie dopuszcza się równoległego przedstawienia zdjęć i filmu przez jedną Rodzinę 

3. Nośnik pamięci z prezentacją pracy jest podpisany. 

4. Nośnik pamięci jest sprawny i możliwe jest odczytanie zdjęć bądź filmu na nim zawartych. 

Film nagrany jest w formacie: AVI, MPG, MP4, WMV.  

Zdjęcia nagrane w formacie: JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG, GIF  

5. Rodzina wykonała tylko jedną pracę. 

6. Osoby przystępujące do konkursu spełniają kryteria zawarte w § 3 Regulaminu 

 



 

  

 
 

  

 

 

§3 

Kryteria merytoryczne oceny prac 

1. Praca konkursowa wykonana jest z surowców wtórnych i odnosi się do tematu promowania idei dbania o 

środowisko naturalne i potrzeby ograniczania zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia 

ilości odpadów.  

2. Do konkursu została złożona prezentacja wykonanej pracy, a nie sama praca. 

3. Złożona prezentacja pracy, jak i sama praca - jest pracą autorską i  nie była nigdzie wcześniej prezentowana. 

4. W prezentacji (na filmie bądź zdjęciach) przedstawione jest: 

a) z jakich wtórnych materiałów został zrobiony nowy przedmiot (praca) 

b) jak został wykonany 

c) jak obecnie jest używany. 

§4 

Dodatkowe informacje  

1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora uchybień co do wymogów formalnych, o których mowa w §2 

pkt. od 1  do 4 - Uczestnik może je uzupełnić w przeciągu 7 dni od przekazania mu informacji o uchybieniu.  

2. Komisja powiadamia Uczestnika o takiej możliwości telefonicznie (za odnotowaniem) lub mailowo. Komisja w 

tej samej formie może również zażądać od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień co do pracy, prezentacji  lub 

Rodziny. 

3. Nieusunięcie braków formalnych lub nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie (liczy się data wpływu 

do Organizatora) – spowoduje wykluczenie Uczestnika z konkursu.  

4. Po zakończeniu konkursu tj. ogłoszeniu wyników, Uczestnicy, mogą - do dnia 31.10.2015 r. - zwrócić się o 

zwrot nośników pamięci, które dostarczyli. Mogą je odebrać osobiście w siedzibie Organizatora bądź 

zostaną one odesłane na ich koszt.  

5. Jeśli Uczestnik nie zwróci się o zwrot nośnika pamięci do dnia 31.10.2015, nośnik przechodzi na własność 

Organizatora. 

6. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem i dostarczeniem prezentacji 

pracy ponosi Uczestnik. Koszy te nie podlegają zwrotowi. 

7. Nakręcenie filmu lub wykonanie zdjęć nie wymaga użycia profesjonalnego sprzętu filmowego lub 

fotograficznego. Zdjęcia lub film wykonane mogą być np. telefonem komórkowym. 

8. Interpretacja tematyki, technika wykonania pracy jest dowolna, a wielkość i format pracy jest 

nieograniczony. 

9. Prace oraz ich prezentacje naruszające obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

Komisja ma prawo we własnym zakresie dokonać oceny naruszenia obowiązującego prawa – wykluczając 

Uczestnika na tej podstawie z udziału w Konkursie.  

10. Prace nie powinny być prezentowane publicznie przez Uczestników i osoby jakimi Uczestnicy posługują się przy 

realizacji prac i ich prezentacji przed rozstrzygnięciem konkursu - w szczególności np. na portalach 

społecznościowych tj.: www.youtube.com, www.facebook, tak by uniemożliwić powielanie pomysłów przez 

inne osoby.    



 

  

 
 

  

 

 

Karta oceny merytorycznej prac konkursowych 

 

Nr pracy:   
Imię i Nazwisko składającego prace  
 

 

Archidiecezja/ Diecezja  

Rodzaj prezentacji: 

film  
zdjęcia  

L.p.  kryterium skala ocen liczba punktów 
1 oryginalności pomysłu  1 - 5  

2 jakość wykonania pracy 1 - 5  

3 użyteczność przedmiotu  1 - 5  

4 walory artystyczne 
stworzonego przedmiotu 

1 – 5  

5 oryginalność prezentacji 
pomysłu 

1 – 5  

razem:  
 

 


