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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 4/2019 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin 
z dnia 18 stycznia 2019r 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ODDYCHAM CZYSTYM POWIETRZEM” 
 

I. Organizator 

    Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 

Żuromin 

II. Cele konkursu 

1. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza - pozytywne przekonania 

i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort 

życia. 

2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich można 

to robić (uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza). 

3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt. 

4.  Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu. 

              5. Promocja odnawialnych źródeł energii oraz działań proekologicznych 

6. Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych. 

7. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. 

III. Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie 

Gminy i Miasta Żuromin. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej  

II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej  

III kategoria – uczniowie klasy III gimnazjum  oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej  



3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę (niezależnie od kategorii). 

4. Uczniowie wykonują pracę plastyczną zgodną z celami konkursu. Przez pracę plastyczną 

rozumie się wykonanie plakatu dowolną techniką (np. malowanie/rysowanie/wyklejanie). 

5. W pracach nie mogą być używane nazwy, logotypy produktów handlowych. 

6. Każda praca powinna być na odwrocie trwale opisana.  

Metryczka konkursowa powinna zawierać:  

- Tytuł pracy oraz kategorię wiekową  

- Imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa  

- Nazwę szkoły  

7. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów 

uczestnika konkursu (załącznik nr 2 zarządzenia). Brak zgody będzie równoznaczny 

z wykluczeniem pracy z konkursu. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych przez UGiM 

Żuromin. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1). Prace zgłoszone 

do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne 

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

IV. Kryteria stosowane podczas oceniania prac:  

1. Zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu.  

2. Ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy).  

3. Czytelność przekazu, z którego będzie wynikało, że praca została wykonana na potrzeby 

konkursu.  

4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu. 

V. Forma prac konkursowych:  

1. Praca powinna być wykonana w formie plakatu.  



2. Technika dowolna, np. farby, kredki, tusz, wyklejanie, i inne techniki malarskie i 

rysunkowe.  

4. Dopuszczalny format prac - A3  

VI. Terminy  

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 
nadsyłającego) do dnia 28 lutego 2019r (decyduje data doręczenia) na adres: Urząd Gminy 
i Miasta w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 

 

VII. Nagrody  

1. Każda z prac zgłoszonych do konkursu powinna być pracą indywidualną (jedna praca – jeden 
autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane przez Jury.  

2. O wyłonieniu laureatów i wyróżnionych w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, która 
zostanie powołana przez organizatora konkursu. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: trafność doboru tematu pracy, jakość 
wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
5. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach: 

I kategoria – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej – 3 laureatów i 3 wyróżnionych,  

II kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – 3 laureatów i 3 wyróżnionych, 

III kategoria – uczniowie klasy III gimnazjum  oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej – 
3 laureatów i 3 wyróżnionych, 

Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe.  

VIII. Postanowienia końcowe.  
1. Regulamin konkursu i formularz oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika są dostępne na 

stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin : http://www.zuromin.ibip.net.pl  
2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji.  
3. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  
4. Podsumowanie konkursu odbędzie się na początku marca 2019 r. Laureaci i wyróżnieni 

w konkursie zostaną pisemnie poinformowani o miejscu, dacie i godzinie podsumowania 
konkursu – zostaną wysłane pisma do szkół. 

5. Wszelkich pytań udziela Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska – pokój 
nr 25  tel. 23 6572 637. 
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