
 
 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Ekologiczne rozwiązania na co dzień- oszczędność 

zasobów naturalnych” 

 dla uczniów  szkół podstawowych  

z terenu Miasta i Gminy Szczawnica 

 
 

§ 1 
Cele Konkursu 

1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży postaw promujących ekologię oraz oszczędność 
zasobów naturalnych. 

2. Kształtowanie wrażliwości na ekologię oraz ochronę środowiska naturalnego . 
3. Promocja działań ekologicznych. 
4. Pobudzenie aktywności ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych.  

 
§ 2 

Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 
2. Konkurs został zorganizowany w związku z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej 

emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica- paliwa stałe” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

§ 3 
Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych  
 z podziałem na trzy kategorie wiekowe: 
1) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;  
2) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  
3) uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 11 maja 2021 r. do 
 31 maja 2021 roku. 

4. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być pracami  indywidualnymi, nigdzie 
wcześniej niepublikowanymi, zawierającymi hasło odnoszące się do tematyki 
pomysłów na ekologiczne rozwiązania na co dzień, w szczególności takie, które mają 
na celu oszczędności zasobów naturalnych. 

5. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o 
formacie A3 (z wyłączeniem grafiki komputerowej). 

6. Każdy plakat powinien być opisany na odwrocie wg wzoru poniżej: 
Imię, nazwisko uczestnika konkursu 
Wiek 
Nazwa szkoły, adres, klasa 
Imię, nazwisko opiekuna/ wychowawcy 
 



 
 

 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania 
wystawy prac w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

9. Do prac plastycznych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu) z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

10.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane 

 po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej. 
  

§ 4 
Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście u opiekunów konkursu w danej szkole do dnia 31 
maja 2021 r. tj. poniedziałek,  do godziny 15.00  

2. Opiekunowie poszczególnych szkół podstawowych przekażą wszystkie prace w dniu 
1 czerwca 2021r do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 
Szczawnica.  

3. Powołanie pięcioosobowej komisji konkursowej nastąpi do dnia 
20 maja 2021 roku. 

4. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę: 

• umiejętność doboru tematu pracy do ogłoszonego konkursu,  

• jakość wykonania,  

• oryginalność. 

5.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

§ 5 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2021 roku. 
2. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie 

nagród do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. 
3. Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie  

w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. 
 

§ 6 
Nagrody 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla 
pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego 
 w dwóch kategoriach wiekowych tj. 

2. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;  
3. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  
4. uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej. 



 
 

 

    5.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział  
            w konkursie. 
  
 
 

 

 


