
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu plastycznego na plakat dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych  

z zakresu walki z niską emisją pt. „SMOGU nie toleruje, atmosferą się przejmuje” 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawy prawne do przeprowadzenia konkursu: 

1)  Art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1973 ze zm.) 

2) Art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze 

zm.) 

3) Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559)  

 

 

 

Rozdział II 

KRYTERIA KONKURSU 

 

§ 2. 1. Celem Konkursu pt. „SMOGU nie toleruje, atmosferą się przejmuje”, zwanym w dalszej części 

„konkursem” jest: 

1) szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności plastycznych;  

2) Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży; 

3) zwrócenie uwagi na problem ze smogiem w województwie kujawsko-pomorskim; 

4) kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną 

powietrza; 

5) popularyzowanie wiedzy o funduszach Regionalnych Programów Priorytetowych; 

6) promocja Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2022; 

7)  promocja gminy Świecie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Świecie mająca siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 

Świecie.  



 

 

 

 

 

3. Osobą merytoryczną wyznaczoną do spraw związanych z  konkursem jest inspektor Marcelina Słoma, tel. 

52 33 32 348, e-mail: sloma@swiecie.eu. 

4. Konkurs ma zasięg lokalny i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z 

terenu gminy Świecie.  

5. Nagrody dla zwycięzców, w formie rzeczowej, przyznaje Burmistrz gminy Świecie. 

6. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja 

Ekologiczna 2022. 

Rozdział III 

UCZESTNICY 

 § 3. 1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych z gminy 

Świecie, zwanych w dalszej części „uczestnikami” w następujących kategoriach wiekowych:  

1) Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym;  

2) Kategoria B – dzieci z szkoły podstawowej, klasy I-III; 

3) Kategoria C – dzieci z szkoły podstawowej, klasy IV-VIII, 

którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie.  

Rozdział IV 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH 

§ 4.1. Praca musi być wykonana: farbami akwarelowymi, farbami plakatowymi, pastelami, kredkami 

świecowymi, kredkami ołówkowymi lub mazakami.  

2. Format pracy: A4 bądź A3. Prace wykonane na innych formatach nie będą podlegały ocenie.  

3. Praca konkursowa musi być tematycznie związana z ochroną powietrza lub walką ze smogiem.  



 

 

 

 

4. Prace niezwiązane z tematem konkursu nie będą podlegały ocenie.  

5. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu, do pracy plastycznej powinna być dołączona 

wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika karta zgłoszeniowa, stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

swoich danych osobowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Kartą zgłoszenia do Konkursu.  

Rozdział V 

WARUNKI UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 5.1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy Świecie https://swiecie.eu/ oraz  

w placówkach oświatowych mieszczących się na terenie gminy Świecie z uwzględnieniem kategorii 

wiekowej uczestników.  

2. Konkurs trwać będzie od 3 do 31 października 2022 r. 

3. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2022 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu  

do Urzędu Miejskiego w Świeciu) na adres Organizatora (ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie)  

z dopiskiem „Konkurs plastyczny - „SMOGU nie toleruje, atmosferą się przejmuje”. Prace przesłane  

po terminie nie będą brać udziału w konkursie.  

4. Każda praca musi być podpisana - na odwrocie - przez autora (imię i nazwisko autora, klasa, adres 

przedszkola lub szkoły). Do pracy należy dołączyć zgłoszenie zawierające dane adresowe (Załącznik nr 1  

do Regulaminu).  

5. Praca musi być wykonana samodzielnie.  

6. W Konkursie nie może brać udziału praca przedstawiana w innym konkursie. Musi być to praca wykonana 

tylko i wyłącznie na przedmiotowy Konkurs. 

Rozdział VI 

JURY KONKURSU 

§ 6. 1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie 

czuwać Jury Konkursu, w składzie min. 3 osobowym, powołane przez Burmistrza Gminy Świecie. 

https://swiecie.eu/


 

 

 

 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy Świecie.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie od 7 do 25 listopada 2022 r.  

4. O miejscu i terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną zawiadomieni za pośrednictwem 

poczty elektronicznej bądź telefonicznie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr. 1  

do regulaminu .  

Rozdział VII 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

  

§7. 1. W Konkursie przewidziano nagrody dla uczestników.  

2. Jury przyzna nagrody rzeczowe w kategorii A, B oraz C za:  

1) I miejsce - przewidziana jest jedna nagroda na daną kategorię; 

2) II miejsce - przewidziana jest jedna nagroda na daną kategorię; 

3) III miejsce - przewidziana jest jedna nagroda na daną kategorię; 

4) Wyróżnienie – przewidziane jest nagrodzenie 7 osób w danych kategoriach 

3. Przewiduje się również nagrodzenie pozostałych uczestników konkursu.  

4. Jury ma prawo zmienić podział nagród w zależności od poziomu i liczby prac nadesłanych na Konkurs.  

5. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na 

ekwiwalent pieniężny. 

 

Rozdział VIII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8. 1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie 

transportu. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu.  

 

 



 

 

 

 

 

3. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora – Gminę Świecie wraz  

z prawem dokorzystania i rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących 

polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim w tym: utrwalanie  

i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie 

egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, 

optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie  

lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, 

światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci - publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, 

sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy,  

w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie  

lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, 

telefonicznych lub telekomunikacyjnych.  

4. Do publicznej wiadomości zostaną podane dane osobowe autorów nagrodzonych prac, w tym kategoria 

wiekowa, imię i nazwisko, szkoła oraz miejscowość.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


