
Konkurs pt.: „Odkrywając przyrodę” przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej 
 

Regulamin konkursu 
 

§ 1 
Cele konkursu 

 Propagowanie wiedzy ogólnej dotyczącej zjawisk zachodzących w przyrodzie, 
 Rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, szczególnie chemią i fizyką,  
 Uświadomienie relacji między nauką teoretyczną a jej praktycznym zastosowaniem, 
 Rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji oraz wykorzystywanie wiedzy do wyjaśniania zjawisk 

świata przyrody, 
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi 

naukowymi do osiągnięcia celu. 

§ 2 
Założenia organizacyjne konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Babicach. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. 
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkiego filmu prezentującego własnoręcznie wykonane przez 

uczniów proste doświadczenie z dziedziny chemii lub fizyki. Każde doświadczenie powinno być 
odpowiednio skomentowane, a ów komentarz zarejestrowany na filmie. 

4. Ilość osób przygotowujących jedną pracę nie powinna przekroczyć trzech. 
5. Każdy z uczestników (grup) może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie samodzielnie wykonane 

prace, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów. 
6. Wraz ze zgłoszeniem uczestnicy składają swoje prace w formie elektronicznej (w postaci hiperłącza do 

materiału umieszczonego w serwisie YouTube, minimum 720p 4:3 lub 16:9) oraz zgodę na udział 
w konkursie, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Czas przeznaczony na prezentację nie powinien być dłuższy niż 5 minut. 
8. Prace powinny być opatrzone następującymi informacjami: 

a. Tytuł filmu, 
b. Imiona i nazwiska autorów, 
c. Imię i nazwisko opiekuna, 
d. Nazwa, adres i telefon placówki, 
e. Krótki opis prezentowanych w filmie doświadczeń. 

9. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorom konkursu prawa do: umieszczenia prac 
w Internecie, prezentowania prac na wystawach oraz w celach promocyjnych. 

10. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu 
konkursu. 

11. Prezentacje nie mogą zawierać doświadczeń, których wykonanie i/lub pokaz zagraża zdrowiu 
i bezpieczeństwu eksperymentatora. 

§ 3 
Przebieg konkursu 

1. Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie, jak i przez szkoły czy ośrodki artystyczne.  
2. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu, należy dostarczyć Zgodę na udział w konkursie osobiście lub pocztą 

(Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, Babice, ul. Różana 23, 32-600 
Oświęcim z dopiskiem „Konkurs Odkrywając przyrodę”). 

3. Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2022 r. 
4. Jury konkursu wyłoni laureatów uwzględniając w swej ocenie:  



a. Zaangażowanie uczestników, 
b. Poprawność wykonania pokazu, 
c. Poprawność opisu przedstawionych zjawisk, 
d. Atrakcyjność montażu filmowego. 

5. Wyniki konkursu zostaną przekazane za pośrednictwem nauczycieli fizyki i chemii oraz opublikowane 
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Babicach do 13 kwietnia 2022 r. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.  
2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, których wykonanie i/lub pokaz stanowił zagrożenie 

dla bezpieczeństwa eksperymentatora. 
3. Stopień zagrożenia (w myśl pkt. 2) danego doświadczenia oceni jury konkursu przed przystąpieniem 

do oceny merytorycznej zgłoszonych prac. 


