
 

 

 

 

 

Człowiek i mikroorganizmy 

 

Regulamin konkursów dla dzieci i młodzieży 

 

Organizator:  

Instytut Biologii  

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Uczestnicy konkursów: 

• uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych 

Ogólne cele konkursów: 

• rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży związanych z biologią, 

• promowanie Instytutu Biologii UJK w Kielcach wśród placówek oświatowych, 

• edukacja  w zakresie higieny. 

Cele szczegółowe: 

• promowanie zachowania higieny osobistej, 

• kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie chorób, 

• poszerzanie wiedzy o mikroorganizmach. 



Przebieg konkursu: 

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

I. Uczniowie klas I – III. 

II. Uczniowie klas IV – VI. 

III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

2. Konkurs odbywa się zdalnie, za pomocą poczty elektronicznej. 

 

3. Uczniowie przygotowują pracę konkursową, zgodnie z wytycznymi dla swojej 

kategorii wiekowej: 

 

I. Uczniowie klas I – III 

"Z higieną za pan brat - gdzie były, co robiły Twoje ręce?" – 

praca plastyczna 

➢ Uczestnik wykonuje pracę plastyczną na podany wyżej temat w dowolnej technice. 

➢ Format: A4 lub A3 

➢ Fotografię pracy należy wysłać na adres noc.biologow@ujk.edu.pl 

➢ Temat maila: Praca plastyczna – imię i nazwisko uczestnika. 

➢ Do pracy należy dołączyć skan podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna 

oświadczenia (wzór dołączony do regulaminu). 

 

II. Uczniowie klas IV – VIII 

"Choroby brudnych rąk" – prezentacja multimedialna 

➢ Uczestnik wykonuje prezentację multimedialną na podany wyżej temat. 

➢ Ilość slajdów: minimalnie 10 – maksymalnie 15. 

➢ Prezentacja musi zawierać tekst i grafikę. 

➢ Każda umieszczona w prezentacji grafika musi zawierać opis źródła, z którego 

pochodzi. 
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➢ Ostatni slajd prezentacji powinien zawierać bibliografię – wykaz publikacji, 

artykułów, książek, stron internetowych, z których korzystał uczestnik. 

➢ Prezentację należy wysłać na adres noc.biologow@ujk.edu.pl 

➢ Temat maila: Choroby brudnych rąk – imię i nazwisko uczestnika. 

➢ Do pracy należy dołączyć skan podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna 

oświadczenia (wzór dołączony do regulaminu). 

 

III.  Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

"Mikroorganizmy wśród nas" – prezentacja multimedialna 

➢ Uczestnik wykonuje prezentację multimedialną na podany wyżej temat. 

➢ Ilość slajdów: minimalnie 15 – maksymalnie 25. 

➢ Prezentacja musi zawierać tekst i grafikę. 

➢ Każda umieszczona w prezentacji grafika musi zawierać opis źródła, z którego 

pochodzi. 

➢ Ostatni slajd prezentacji powinien zawierać bibliografię – wykaz publikacji, 

artykułów, książek, stron internetowych, z których korzystał uczestnik. 

➢ Prezentację należy wysłać na adres noc.biologow@ujk.edu.pl 

➢ Temat maila: Mikroorganizmy wśród nas – imię i nazwisko uczestnika. 

➢ Do pracy należy dołączyć skan podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna 

oświadczenia (wzór dołączony do regulaminu). 

 

Termin nadsyłania wszystkich prac: 06.01.2021r.  

 

Kryteria oceny prac: 

1. Praca plastyczna: 

➢ oryginalność, 

➢ walory estetyczne, artystyczne i merytoryczne prac, 

➢ inspiracja i nawiązanie do tematu, 

➢ pomysłowość w ujęciu tematu. 
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2. Prezentacje multimedialne: 

➢ oryginalność slajdów i tematu, 

➢ ciekawy sposób ujęcia tematu, 

➢ walory estetyczne i merytoryczne prac, 

➢ poprawność rzeczowa, 

➢ samodzielność, 

➢ poprawność formy. 

 

Nagrody: OPASKI SPORTOWE - SMARTBAND 

 

Termin ogłoszenia wyników: 08.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Człowiek i mikroorganizmy,  organizowanym 

przez Instytut Biologii  

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Imię i nazwisko uczestnika __________________________________________________________ 

Dane rodzica/opiekuna, nr telefonu ________________________________________________ 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

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).  

3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas rozstrzygnięcia Konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych 

organizatorów Konkursu. 

Zostałem poinformowany, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest 

 INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach 

 

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7 

tel. 041 349 62 93 

Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów 

oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 

______________________________                _______________________________ 

(miejscowość i data)      (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 


