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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

Załącznik nr 3 

Opis konkursu „Konkurs Geologia” 

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób związanych a także pasjonujących się geologią, 

posiadających zarówno bogaty dorobek pracy zawodowej oraz naukowej jak i do osób stawiających 

pierwsze kroki w tej dziedzinie, do instytucji, jednostek badawczych, uczelni, kół i stowarzyszeń 

działających na polu szeroko pojmowanej geologii. 

Celem konkursu jest nagrodzenie przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji polskiej geologii, 

nowatorskich i wysoce efektywnych rozwiązań naukowych, technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych, ideowych i gospodarczych oraz fundamentalnych odkryć w dziedzinie geologii. 

W latach 2021 i 2022, konkurs będzie podzielony na dwie części: konkurs „Nagroda Geologia Ministra 

Klimatu i Środowiska” oraz konkurs fotograficzny „Geologia w obiektywie”. 

„Nagroda Geologia” będzie przyznawana w czterech kategoriach: 

• Naukowiec – fundamentalne odkrycie (bez kategorii wiekowej). Ocenie będą podlegać 3 

publikacje z ostatnich 5 lat. 

• Młodzi (do 35 r.ż.) 

• Przemysł, innowacje (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka) 

• Popularyzacja geologii i geośrodowiska 

Konkurs „Geologia w obiektywie” zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: 

• Profesjonalista 

• Amator 

 

Grupa docelowa „Konkursu Geologia”: naukowcy, działacze, doktoranci, studenci, uczniowie, 

inwestorzy, usługodawcy, przedsiębiorcy, instytuty badawcze, uczelnie, gminy, stowarzyszenia, koła, 

osoby fizyczne 

Grupa docelowa Konkursu „Geologia w obiektywie”: fotografowie profesjonalni oraz amatorzy, osoby 

fizycznie zainteresowane tematyką geologii 

Co może zostać zgłoszone do konkursu:  

Konkurs Geologia: Dokumentacja zgłaszanego przedsięwzięcia w formie papierowej, filmowej, 

fotograficznej, artykułów prasowych, itp., publikacje naukowe z ostatnich 5 lat, 



 

2 

 

Konkurs „Geologia w obiektywie”: Fotografie związane z tematyką geologii i surowców mineralnych 

występujących w Polsce np. naturalne odsłonięcia skał, surowce mineralne w naturze, przemysł, 

kopalnie, zakłady przetwórcze, wykorzystanie surowców mineralnych, okazy mineralogiczne i 

paleontologiczne w Polsce. 

Nagroda dla uczestników: 

W konkursie „Nagroda Geologia” zostaną przyznane nagrody pieniężne. Rozdanie nagród pieniężnych, 

zakup statuetek jak również organizacja ewentualnej gali nie należą do zadań Wykonawcy. 

Nagrodą w konkursie „Geologia w obiektywie” będą: dobrej jakości sprzęt komputerowy, stała licencja 

na oprogramowanie Photoshop lub bony na zakupy w sklepie fotograficznym. Opisane nagrody otrzyma 

autor najlepszego zdjęcia w kategorii „Profesjonalista” i autor najlepszego zdjęcia w kategorii 

„Amator”, ewentualne prace wyróżnione zostaną nagrodzone dyplomami.  

Najlepsze zgłoszone fotografie zostaną również wykorzystane przy tworzeniu kalendarza na kolejny 

rok. 

W konkursie „Geologia w obiektywie” łączna wartość nagród nie przekroczy 10.000 zł brutto. 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

I. Przygotowanie koncepcji konkursu 

Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcję konkursu, która obejmie:  

• określenie grupy docelowej konkursu i określenie jej liczebności; 

• przygotowanie planu promocji konkursu i laureatów; 

• przeprowadzenie promocji konkursu i jego laureatów; 

• opracowanie podziału na etapy, harmonogramu konkursu; 

• analizę możliwości nawiązania partnerstwa z organizacjami społecznymi przy organizacji 

konkursów; 

• propozycje składu jury oceniającego prace konkursowe. 

Projekt regulamin konkursu oraz kryteria oceny zostaną opracowany przez Zamawiającego i przekazany 

do uzgodnień Wykonawcy (w pracach nad regulaminem Wykonawca zapewni konsultacje prawne i 

merytoryczne z zakresu konkursu). Ostateczny kształt regulaminu zatwierdza Zamawiający. 

II. Opracowanie koncepcji strony internetowej/zakładki konkursu na podstawie szaty 

graficznej dostarczonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje stronę internetową/zakładkę, która pozwoli na przeprowadzenie i promocję 

konkursu i jego laureatów.  

Strona internetowa/zakładka konkursu powinna mieć prostą formę, pozwalającą na umieszczenie 

podstawowych treści nt. konkursu, tj.: informacji o konkursie, regulaminu, informacji kontaktowych, 

umieszczenie treści informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych (w formie tekstu, zdjęć, osadzonego 

video z serwisu typu YouTube, miejsca na galerię zdjęć). Powinna zawierać podstronę lub stopkę 

prezentującą organizatorów, partnerów, patronów i fundatorów konkursu. Strona/zakładka powinna 

zawierać element identyfikujący stronę z tematyką konkursu (np. w formie grafiki w tle lub głównego 

banera).  

Będzie to również narzędzie do prowadzenia konkursu i zbierania zgłoszeń (na stronie zamieszczony 

zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny do samodzielnego wypełnienia on-line). Wykonawca 

będzie administrował stroną w trakcie trwania konkursu i umowy (oraz zapewni infrastrukturę 
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techniczną w postaci serwera). Serwer będzie dostosowany tak aby było możliwe przesyłanie 

zdjęć/filmów projektów konkursowych wraz z formularzem. 

III. Prowadzenie sekretariatu konkursu 

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić biuro konkursowe, zapewniając możliwość komunikacji  

z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami konkursu oraz będzie nadzorował sprawny przebieg 

konkursu. Wykonawca sprawdzi wszystkie nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i na tej 

podstawie zakwalifikuje je do dalszej oceny. Pod względem merytorycznym prace zostaną ocenione 

przez jury konkursowe, powołane przez Zamawiającego. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

• zapewnienie konkursowego adresu e-mail i numeru telefonu; udzielanie wszelkich informacji 

na temat konkursu zainteresowanym stronom. Kontakt telefoniczny i adres e-mail dostępny 

będzie dla uczestników konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez cały okres trwania konkursu. Dane 

kontaktowe dostępne będą w zakładce/stronie internetowej konkursu, stronie internetowej 

Zamawiającego i w materiałach promocyjnych konkursu;  

• prowadzenie strony/zakładki internetowej konkursu – publikowanie aktualności, artykułów 

edukacyjnych z zakresu tematyki konkursu (1 tekst w tygodniu w trakcie trwania promocji 

konkursu i promocji laureatów) usuwanie usterek, aktualizowanie treści; 

• nadzorowanie przestrzegania regulaminu konkursu przez uczestników; 

• opracowanie formularza zgłoszeń oraz zbieranie zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia należy 

sprawdzić pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z regulaminu konkursu. 

Zgłoszenia, tam gdzie możliwe, powinny być zbierane drogą elektroniczną. Administratorem 

danych będzie Minister Klimatu i Środowiska. a Wykonawca będzie je przetwarzał 

na podstawie umowy powierzenia;  

• koordynacja prac jury konkursowego. Członkowie jury zostaną powołani przez 

Zamawiającego. Zadaniem wykonawcy będzie kontakt z członkami jury, a także 

protokołowanie procesu oceny. Dotychczas prace jury trwały 1-2 dni i odbywały się 

stacjonarnie, w siedzibie Zamawiającego. W związku z panującą sytuacją epidemiczną, 

Zamawiający zastrzega prawo do przyjęcia innej formuły, dostosowanej do obowiązujących 

obostrzeń. 

• przygotowanie zestawienia zgłoszeń do oceny w formie prezentacji/galerii zdjęć wraz z opisem 

zgłoszeń.  

• informowanie zainteresowanych o wynikach konkursu. 

Projekt regulamin konkursu zostanie opracowany przez Zamawiającego i przekazany do uzgodnień 

Wykonawcy (w pracach nad regulaminem Wykonawca zapewni konsultacje prawne i merytoryczne  

z zakresu konkursu). Ostateczny kształt regulaminu zatwierdza Zamawiający. 

IV. Promocja konkursu 

Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną konkursu i opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym 

materiały promocyjne, w tym: informacje o konkursie, notatkę prasową, identyfikację graficzną 

konkursu (spójne wizualnie z logo konkursu, które przekaże Zamawiający), plakat, baner internetowy, 

projekt mailingu/zaproszenia do konkursu, folder podsumowujący konkurs zawierający omówienie 
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zgłoszeń konkursowych. Wykonawca opracuje materiały w formie przeznaczonej do druku lub 

do wykorzystania w Internecie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

Planowane do wykorzystania formy promocji konkursu to:  

• e-mailing do potencjalnych uczestników konkursu (powtarzany raz w tygodniu); 

• szeroka promocja w Internecie/mediach społecznościowych wśród uczelni, instytutów, branży 

związanej z tematem geologii;   

• umieszczenie plakatów na uczelniach, w instytutach naukowych i w innych miejscach 

związanych z branżą 

• zamieszczanie ogłoszeń w prasie branżowej i na portalach internetowych skierowanych 

do grupy docelowej (po jednej reklamie na pół strony w co najmniej 3 tytułach prasowych i 

banery na 5 portalach internetowych o największym zasięgu); 

• promocja w mediach społecznościowych. Wykonawca będzie przygotowywał gotowe treści 

postów, które Zamawiający, po akceptacji, będzie zamieszczał na swoich profilach w mediach 

społecznościowych. Wykonawca będzie dostarczał 1 post w ciągu tygodnia, przez czas trwania 

promocji konkursu;  

• wykonawca co najmniej raz w tygodniu na stronie/zakładce konkursu będzie zamieszczał 

bieżącą informację o etapie realizacji konkursu, o aktualnych działaniach w konkursie, ciekawe 

artykuły edukacyjno-informacyjne dot. tematyki konkursu, itd.; 

• współpraca z organizacjami zrzeszającymi osoby zainteresowane geologią; 

• Wykonawca zaproponuje szczegółową formę promocji laureatów i wyróżnionych prac, 

zarówno w Internecie jak i w innych mediach.  

Przedstawione powyżej działania promocyjne będą realizowane w okresie trwającej min. 2 miesięcznej 

promocji konkursu. Reklamy na portalach internetowych powinny być widoczne przez cały okres 

promocji konkursu. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym pozyska patronów merytorycznych i medialnych, których 

udział będzie mógł podnieść rangę i zasięg konkursu. 

V. Przygotowanie kalendarza 

Prace wyróżnione w konkursie fotograficznym zostaną wykorzystane do wykonania kalendarza 

na kolejny rok. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa kalendarzy do 

siedziby Zamawiającego. 

Specyfikacja kalendarza: 

• kalendarz ścienny 

• format A2 

• okładka drukowana jednostronnie, gramatura min. 200 g/m2 

• okładka tylna bez nadruku, gramatura min. 300 g/m2 

• środek: 7 kart drukowanych dwustronnie, papier kart-kreda mat, gramatura min. 200 g/m2 

• oprawa w spiralę w kolorze białym z zawieszką po krótszym boku 

• uszlachetnienie 

• wybiórczo lakier UV na wszystkich zadrukowanych stronach 

• nakład: minimum 600 szt. 

VI. Prowadzenie dokumentacji konkursu i przygotowanie raportu 
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Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, w formie papierowej 

(druk dwustronny) i elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. pendrive, dysk zewnętrzny, dysk 

online), raportów końcowych z przygotowania i realizacji konkursów, obejmujący: 

• wykaz usług; 

• informacje jakościowe: m.in. w jaki sposób odbyła się promocja konkursu i laureatów, gdzie 

zamieszczono informacje na temat konkursu i laureatów, print screen-y zamieszczonych 

na stronach internetowych informacji, skany informacji zamieszczonych w czasopismach 

papierowych;  

• informacje ilościowe: zasięg promocji konkursu i laureatów (suma nakładów i zasięgów 

różnych form promocji), liczbę nadesłanych zgłoszeń, liczbę uczestników aktywnie biorących 

udział w konkursie, rodzaj, ilość i sposób rozdysponowania ewentualnych nagrów;  

• nadesłane formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej, dokumentacja z oceny 

nadesłanych zgłoszeń (protokoły), dokumentację przekazania, z ewentualnego przekazania 

laureatom nagród; 

• powstałe w ramach umowy utwory wraz z ich spisem i wartością praw autorskich 

do poszczególnych utworów; 

 

Wykonawca, po zakończeniu konkursu, przekaże Zamawiającemu: 

• Oryginały protokołów posiedzeń jury zawierające liczbę nadesłanych zgłoszeń, listę 

odrzuconych zgłoszeń, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów; 

 

Raporty końcowe z realizacji konkursu, wraz z załącznikami, zostaną przekazane Zamawiającemu 

w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu konkursu, w tym z drugiej edycji w ramach umowy, 

nie później jednak niż do 30 listopada danego roku. 


