
Wszystkie SZKOŁY i DOMY KULTURY
zapraszamy do udziału w II edycji 
konkursu „Świat oczami młodych”
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez 
uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedsta-
wia konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła „Ratujemy 
Klimat”. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane 
w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Młodzież w wieku 10–19 lat;
Klasy 4-7 szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne;
Domy Kultury;
Nauczyciele/Opiekunowie, którzy wcielą się w 
rolę Koordynatorów konkursu na terenie danej 
placówki szkolnej lub Domu Kultury.

JAKIE SĄ ZADANIA KOORDYNATORA?
Ogłoszenie konkursu i jego promocja;
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących 
zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony;
Zorganizowanie wewnętrznego konkursu na 
projekt znaczka pocztowego;
Przesłanie raportu i 3 najlepszych prac do etapu 
ogólnopolskiego.

UWAGA! Wszelkie materiały pomocnicze 
do przeprowadzenia etapu wewnętrznego 
znajdują się na stronie konkursu: 
www.oczamimlodych.pl

JAK PRZEBIEGA KONKURS? KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH ETAPACH

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Przesłanie maksymalnie 3 najlepszych prac z danej 
placówki – koordynator przesyła ich skany za 
pośrednictwem strony konkursu;
Prezentacja wszystkich prac na stronie konkursu;
Posiedzenie Komisji Sędziowskiej, która oceni 
wszystkie prace i przyzna nagrody;
Ogłoszenie wyników konkursu;

ETAP WEWNĘTRZNY

Wybranie koordynatora konkursu;
Rejestracja placówki na stronie konkursu;
Ogłoszenie konkursu i jego promocja na terenie 
placówki;
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu 
zmian klimatu i sposobów jego ochrony;
Organizacja konkursu wewnętrznego i wybranie 
maksymalnie 3 najlepszych prac;
Przesłanie raportu z przebiegu zajęć edukacyjnych 
i konkursu;

TERMINARZ KONKURSU CO MOŻNA WYGRAĆ?
Rejestracja placówek: do 11 kwietnia 2018 roku; 
Przeprowadzenie konkursów wewnętrznych, 
nadsyłanie raportów i prac konkursowych: do 23 
maja 2018 roku;
Wyniki konkursu: połowa czerwca 2018 roku;
Wernisaż i rozdanie nagród: wrzesień 2018 roku;

Prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziow-
skiej, która przyzna 3 nagrody główne oraz 
10 wyróżnień.
Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych!
Dodatkowo trzy najlepsze projekty wraz z nazwi-
skami ich autorów znajdą się na znaczkach wyda-
nych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.

 ratujEmy klimat

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
ŚWIAT OCZAMI Młodych
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